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Abstract 
 
During the last decades, China has been known for being the “factory of the world”, however, as Chinas 

economy has evolved and living standards have been improved, this picture is changing. The minimum 

wage and other expenses have increased dramatically and will continue to do so over the years. The rising 

expenses in China is however not the only issue, analysis show that companies face problems with quality, 

lead times and other indirect costs. Therefore production companies have been faced with new strategic 

choices, in the search for cheaper and more efficient ways to produce.  

 

This thesis object is to analyze the effect in companies’ total value, when production is insourced from 

suppliers in China, which will be done through an extensive case study of the Danish design company 

Bodum. The case study will include a strategic analyses as well as an analysis of Bodum’s historical income 

statements.  

 

Bodum has for the last decade sourced the majority of its household products from Chinese suppliers, but 

has due to the rising production cost and the other difficulties, chosen to stop the collaboration with the 

Chinese suppliers. In the search for the optimal production solution, Bodum has chosen to insource the 

production to its own factory in Portugal, which after extensive expansion will account for 80 pct. of 

Bodum’s total production, in order to get control with production cost as well as to increase quality and get 

more flexible production solutions.  

 

The result of the case study of Bodum shows that the strategic choice of insourcing production will have a 

positive effect of the total value of Bodum. However, the analysis also shows that Bodum will become more 

vulnerable as the company will take on financial and operating risks. 
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1. Indledning 

Danske produktionsvirksomheder har igennem de sidste årtier flyttet deres produktion til Asien, primært 

pga. omkostningsbesparelser. Især de lave lønninger i Kina, har lokket mange virksomheder til at outsource 

eller offshore hele eller dele af deres produktion. I løbet af de sidste årtier har Kina været kendt som 

”Verdens samlebånd” og mange produkter er i dag ”Made in China”.  I løbet af de sidste år er der opstået 

en tendens indenfor sourcing i Kina, hvor flere og flere virksomheder nu trækker deres produktion ud af 

Kina pga. stigende lønninger og andre uforudsete omkostninger. Hertil følger dårlig kvalitet, ineffektivitet 

og kopieringsrisiko. Mange virksomheder har som modsvar valgt at rykke produktionen videre til andre 

lavtlønslande i Asien som Vietnam og Bangladesh. Der har dog i den seneste tid været en nyere og mere 

interessant tendens, hvor virksomheder backshorer eller insourcer aktiviteter tilbage til Danmark og EU. 

Grundene til at virksomheder vælger at flytte produktionen tilbage til Danmark og andre EU lande kan 

begrundes ved at omkostningerne er mere gennemskuelige, relativt lavere lønomkostninger i dele af 

Europa, lavere barriere i forhold til kultur og forretningsforståelse, samt bedre og lettere kontrol med 

produktionen og leveringstid. Denne tendens bliver desuden af mange spået til at blive endnu større de 

kommende år, hvor et måske utopisk udsagn fra Lars Larsen, Jysk-koncernens grundlægger, er at langt 

størstedelen af de danske firmaer, som i dag får produceret i Østen, vil flytte produktionen hjem igen i 

løbet af 10-15 år (Gregersen, 2014). 

 

Fordelene og ulemperne ved at producere i Kina er mange, men hvilke har størst betydning for 

værdiskabelsen, når der skal tages beslutninger om den videre produktion skal fortsætte i Kina eller ej? 

Som så mange virksomheder, har Bodum lagt dele af produktionen i Kina. Bodum har siden 2005 sourcet 

dele af produktionen fra kinesiske leverandører, men har nu valgt at stoppe størstedelen af deres 

samarbejder begrundet ved mange uforudsete omkostninger. I stedet, har Bodum i dag valgt at få 

produceret størstedelen af produkterne på egen fabrik i Portugal, som har resulteret i at deres eksisterende 

fabrik i øjeblikket er under udbygning. 
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1.1 Problemformulering 

På baggrund af at virksomheder i højere grad har flyttet produktionen ud af Kina tilbage til enten Danmark 

eller andre Europæiske lande, findes det yderst relevant at undersøge hvordan denne strategiske 

beslutning påvirker værdien af virksomheden. Der er hidtil lavet undersøgelser der analyserer 

virksomheders valg og overvejelser i henhold til insourcing, men denne opgaves formål er netop at 

frembringe et konkret eksempel på virksomheders valg og værdien heraf. Med udgangspunkt i 

virksomheden Bodum er opgavnes problemformulering:   

Hvordan påvirkes Bodums værdi når produktionen insources fra Kina til Portugal? 

Til beregning af Bodums værdi og hvilken indflydelse insourcing har, vil det være nødvendigt at foretage en 

historisk regnskabsanalyse samt strategisk analyse for en bedre forståelse af virksomhedens operationer. 

For at kunne sammenligne værdien af Bodums egenproduktionsstrategi, vil der blive foretaget en 

værdiansættelse af denne samt en værdiansættelse af en fortsat sourcingstrategi fra Kina.  For at kunne 

besvare hovedspørgsmålet, stilles underspørgsmålet:  

Hvad er de væsentligste faktorer som spiller ind når outsourcet produktion bliver insourcet tilbage til 

Bodum? 

Dette spørgsmål har stor betydning for hvordan værdiansættelsen af Bodums egenproduktionsstrategi 

værdiansættes, da det er vigtige forhold at klarlægge, for at forstå Bodums valg af strategi ifh. produktion. 

Dette vil blive analyseret med afsæt i en strategisk analyse af Bodum. 

1.2 Motivation 

Motivationen for at lave en værdiansættelse af Bodums strategiske valg af produktion er en kombination af 

at den ene forfatter arbejder i Bodum og har fået et dybere kendskab til virksomheden strategiske 

overvejelser og den anden forfatter har stor interesse i Kina fra tidligere studier. Kombinationen har gjort at 

opgavnes emne, nemlig at undersøge hvordan værdien af Bodum bliver påvirket når produktionen 

insourcet fra Kina, findes utrolig interessant.  Set i et større perspektiv, findes det meget relevant i forhold 

til hvad der sker i verdens landes økonomiske udvikling som påvirker den globale produktion. Selvom 

omgaven kun omhandler en enkel case, vil resultatet af opgaven kunne bidrage til at få en bedre forståelse 

for hvilke konsekvenser der er for værdien af virksomheden, når virksomheden tager strategiske vigtige 

beslutninger om hvor i verden der skal produceres henne, og om produktionen skal foregår inden eller 

udenfor virksomhedens rammer. 
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1.3 Forudsætninger og afgrænsning 

Opgaven vil tage afsæt i pensum og viden opnået ved fag på HD Finansiering, blandt andet Valuation M&A, 

Regnskabsanalyse og Corporate Finance. 

 

I opgavens case, Bodum, ses der på virksomheden som en helhed. Regnskabet for Peter Bodum A/S vil blive 

betragtet som hele koncernen Bodum, dvs. der vil ikke blive indregnet værdi fra moderselskabet, Bodum 

Holding A/G, i Schweiz, da det ikke har været muligt at få adgang til disse regnskaber. Det er meget 

sandsynligt at der på den ene eller anden måde bliver overført en del af overskuddet fra Peter Bodum A/S 

til holdingselskabet i Schweiz, som vil kunne have indflydelse på værdien af Peter Bodum A/S. Derfor må 

det formodes at værdien af Peter Bodum A/S er højere end det resultat denne opgave vil afspejle. 

Opgavens fokus vil ikke komme ind på mulig eller ikke mulig transfer pricing mellem de to selskaber, det 

kan blot konkluders at det umiddelbart vil være en faktor, som vil have væsentlig betydning for værdien. 

 

Meget litteratur omhandler produktion og sourcing i alle de asiatiske lande, men da opgavnes fokus 

udelukkende omhandler sourcing fra Kina, vil litteraturen blive generaliseret i forhold til dette.  

1.4 Opgaves struktur 

Opgaven indledes med et metodeafsnit til at skabe overblik for læseren om hvordan opgaven er 

udarbejdet. Dernæst vil et teoriafsnit blive præsenteret, men for overskueligheden vil opgaven løbende 

gennemgå og forklare relevant teori, her henvises til regnskabsanalyse og værdiansættelsesafsnit hvor der 

vil blive præsenteret og anvendt relevante teorier. Herefter vil opgavnes casevirksomhed, Bodum blive 

introduceret. En strategisk analyse vil blive udarbejdet i det efterfølgende kapitel samt en gennemgående 

regnskabsanalyseanalyse af de historiske resultater på baggrund af casevirksomheden. Med afsæt i denne 

viden, vil der blive budgetteret fremtidige forventninger til casevirksomheden regnskabsmæssige 

præstation ud fra forventede strategiske forudsætninger, som vil føre til værdiansættelse af Bodum.  

Afslutningsvis analyseres, diskuteres og konkluderes der på de fundne resultater der tilsammen skal 

besvare opgavens hovedspørgsmål. 
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Figur 1 Opgavens struktur 
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2. Metode  

2.1 Opgavens forskningstilgang 

Der er anvendt en abduktiv tilgang i opgaven som er en kombination mellem den induktive tilgang, hvor 

undersøger bevæger sig fra data til teori, og den deduktive tilgang, hvor undersøger bevæger sig fra teori til 

data (Saunders et al., 2012; Easterby-Smith et al., 2008), dvs. abduktion er en interaktiv proces som 

bevæger sig frem og tilbage mellem teori og data. Opgavens problemformulering er fremkommet via en 

abduktiv proces, hvor interessen for emnet blev understødt af en debat i medierne omkring danske 

virksomheders globaliseringsstrategier. Derefter blev eksisterende teorier undersøgt omkring international 

business og globaliseringsteori, og med den teoretiske viden og andre undersøgelser i mente, blev 

undersøgelsesspørgsmålet tilpasset og primær og sekundær data indsamlet til at undersøge og forklare 

problemformuleringen.  

 

Resultatet af opgaven vil blive sat i forhold til eksisterende teori og forskning, og på den måde vil 

casestudiet af Bodum være med til at tilføje viden til den eksisterede forskning og litteratur på området, 

som stadig synes at være relativ ny. 

 

Figur 2 Forskningstilgang 

 

 

2.2 Opgavens design 

Opgaven vil udarbejdes som et kvalitativt casestudie af Bodum. Et casestudie er ideelt til at forstå den 

historiske kontekst af virksomheden, som har ført frem til de beslutninger, der i øjeblikket bliver truffet 

(Yin, 2009). Et casestudiedesign er meget informationsrigt og man vil kunne gå i dybden med en 

virksomhed, hvilket er vanskeligt med andre typer af design fx spørgeskemaundersøgelse. Det har kun 

været muligt at foretage et enkelt casestudy pga. af den tidsmæssige faktor, men mængden af information 

vurderes at være tilstrækkelig samt ved brug af sekundære kilder, vil dette støtte op om resultaterne. 
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2.3 Dataindsamling 

2.3.1 Primære kilder 

De primære kilder benyttet i opgaven består af kvalitative semi-struktureret interviews, e-mails, og 

samtaler med CFO i Bodum, Ulrik Justesen, samt Finance Manager i Bodum Danny Wisborg. De primære 

kilder har bidraget til opgaven med vigtig viden omkring Bodum, da Bodum er en unoteret virksomhed. Det 

har derfor været begrænset hvilken information som har været offentligt tilgængelige, både på Bodums 

hjemmeside og i årsregnskaberne, så uden interview og uformelle samtaler med Ulrik Justesen og Danny 

Wisborg ville det ikke have været muligt at få information omkring Bodums strategiske beslutninger. 

Derudover blev der foretaget et semi-struktureret interview med Chresten Warming, konsulent i Dansk 

Industri Shanghai, for at få en forståelse af hvordan forretningsmiljøet i Kina er i gang med at forandret sig 

og hvordan det påvirker danske virksomheder. 

 

Varigheden er på omkring 1 time til 1 ½ timer og vedlagt som lydoptagelse samt transskriberingen af 

relevante udsnit kan findes på vedlagt USB. 

2.3.2 Sekundære kilder 

De sekundære kilder består af Bodums årsrapporter, akademiske artikler, artikler fra diverse 

nyhedsbureauer på nettet og litteratur opgivet på HD Finansiering. Kraks Fondens rapport ”Danske 

producenters udflytning og hjemtagning af produktion” (Arlbjørn et al., 2013) er blevet benyttet som vigtig 

kilde til at få en bred forståelse for den generelle tendens i danske virksomheders globaliseringsstrategier. 

Bodums årsrapporter har selvsagt været en af grundstene for at kunne lave en værdiansættelse af deres 

globaliseringsstrategi. 

2.4 Kildekritik 

Regnskabsdata er indsamlet fra offentligt tilgængelige databaser, herunder Orbis1 samt Navne og Numre 

Erhverv2. Data herfra er sammenlignet med data fra originale årsrapporter og vurderes at være identiske og 

herfor fuldt pålidelige. I henhold til regnskabsloven, skal den eksterne revisor godkende at årsrapporter 

opgivet af virksomheden, er informationer som giver et retvisende billede. Bodums årsrapporter er 

godkendt af ekstern revisor Deloitte, og betragtes derfor som valide data. 

 

                                                           

1 Finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om 65 millioner virksomheder fra hele (Orbis.com). 

2 Database om alle danske momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner 
(http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/). 
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Det er altid vigtigt at være opmærksom på hvilken rolle en person eller et selskab har i hver sag, og derfor 

har de interviewede personer naturligvis også potentiale for at være underlagt deltager bias, som kan true 

validiteten af resultaterne. Det er naturligt at ansatte i Bodum meget sandsynligt vil være underlagt en 

form for deltager bias, bevidst som ubevidst, og derfor kun informerer om de positive historier og ser bort 

fra at berette om de negative. Det samme gælder interview med Chresten Warming, konsulent hos DI i 

Shanghai, da hans job er at sælge DIs løsninger (sælger inkubatorordninger til DIs kontor i Shanghai). Det er 

derfor endnu vigtigere at man som interviewer er klar over dette, for at stille de rigtige spørgsmål, så man 

får et så sandfærdigt billede som muligt (Yin, 2009). 

2.5 Validitet og reliabilitet 

Validitet er relateret til dokumentation og fortolkning af data brugt i opgaven og hvilken grad 

undersøgelsen måler, hvad den skal, eller hvor troværdige resultaterne er. For at sikre validitet i opgaven 

bliver der benyttet følgende metoder til at forbedre validiteten af den kvalitative forskning (Yin, 1989 i 

Drucker-Godard et al., 2001).  

 

Triangulering af data: Ved at benytte en række forskellige datakilder til at understøtte teorierne, og dermed 

opnå datatriangulering. Dette er opnået da opgavens empiriske data er en blanding af primære og 

sekundære data, dvs. at fortolkningen af de primære kilder er sket på baggrund af baggrundslitteratur og 

teorier, som har skabt en ramme for tolkningen af de indsamlede data.  

 

Sekundære kilder der er fundet i forbindelse med regnskabsanalysen, interviews samt dele af analysen er 

sendt til Bodum for at blive bekræftet valide og korrekt forstået, hvilket Bodum godkendte. Det skal 

understreges at Bodum, af forskellige grunde, kun har ønsket at komme med overslagstal, og ikke bidraget 

med konkrete tal og udregninger, hverken for omkostninger forbundet med deres sourcingstrategi eller 

investeringen i Portugal, så de budgetterede tal er fremkommet ud fra opgaveskrivernes bedst kvalificeret 

skøn. Der er dog gjort rede for hver beslutning i budgetteringen, så læser vil være i stand til at forstå 

forskellige valg der er truffet.  

 

Reliabilitet i opgaven sikre at opgavens resultat er konsistent over tid, dvs. reliabilitet relaterer til at andre 

forskere vil kunne gentage resultater på et andet tidspunkt. Dette er opnået ved at læser vil kunne se alle 

beregninger i regneark (vedlagt som bilag elektronisk) vedr. regnskabsanalysen og værdiansættelsen, og 

alle interviews og e-mails er blevet optaget og gemt elektronisk og transskriberet, så læseren vil være i 

stand til at følge udledningen af data til konklusion. 
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2.6 Begreber 

Følgende fire begreber er defineret på baggrund af Kraks Fond Byforsknings rapport ”Danske producenters 

udflytning og hjemtagning af produktion” af Arlbjørn et al., (2013). 

 

Outsourcing: Udflytning af aktiviteter og opgaver fra Danmark så de fremadrettet varetages af en 

tredjepart/underleverandør under deres ejerskab, ledelse og kontrol. 

Insourcing: Tilbagetrækning af aktiviteter og opgaver fra en underleverandør tilbage til virksomheden. 

Dette er ikke ensbetydende med, at aktiviteterne/opgaverne trækkes tilbage til hjemlandet, men blot at 

produktionen igen finder sted indenfor virksomhedens ejerskab, ledelse og kontrol. 

 

Begrebet ”insourcingstrategi” vil i opgaven også blive betegnet som ”egenproduktionsstrategi”. 

 

Offshoring: Udflytning af aktiviteter og opgaver fra Danmark til et datterselskab i et andet land, men hvor 

ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes. 

Backshoring: Tilbagetrækning af aktiviteter og opgaver fra datterselskab i udlandet til ens hjemland. 

Principielt kan der godt være tale om backshoring til et andet land end Danmark (fx flytning af produktion 

fra egen fabrik i Kina eller til egen fabrik i Polen). 
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3. Teori 
 

Globaliseringen har gjort verdensmarkederne mere homogene og derved også lettere at lave forretning 

pga. international sourcing, produktion, distribution og marketing (Hedegaard & Hedegaard, 2009). 

Virksomheder er blevet globale spillere som let kan udnytter kompetencer der hvor de er bedst og billigst. 

Hvor man for 30 år siden fik produceret tæt på ens hjemland, hvis ikke i ens hjemland, og havde 

marketingsafdelingen, finansafdelingen og alt andet samlet under et tag, så har man i dag spredt sin 

forsyningskæde ud over hele verden. Det er ikke alene produktionsaktiviteter, der er genstand for 

outsourcing, i praksis kan det være alle aktiviteter i virksomhedens værdikæde fra forskning og udvikling i 

den ene ende til salg og marketing i den anden ende, og dertil kommer forretningsfunktioner som IT, HR og 

finans, der også har fundet vej til outsourcing. Opgaven vil blandt andet benytte 

transaktionsomkostningsteorien, til bedre at kunne forklare Bodums beslutninger. 

 

3.1 Transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteorien (TT) forklarer hvordan en virksomhed bedst har kontrol i forhold til 

forskellige etableringsformer og globaliseringsstrategier. I følge TT, så bør virksomheden vælge den 

etableringsform og strategi, der giver dem den mest effektive og optimale form for kontrol (Hennart, 2001; 

2010). Indtrængningen i nye lande kan være rent markedsbaseret, for eksempel sourcing og eksport med 

hjælp fra uafhængige underleverandører og distributører. Virksomheden kan også etablere et lokalt 

eksportkontor i de pågældende lande for bedre at have kontrol med markedet og tendenser. I den anden 

ende, kan en virksomhed investere i greenfield eller brownfield investering, for at få så meget kontrol med 

produktionen så muligt, dvs. virksomheden vælger at have produktion i det pågældende land de ønsker at 

sælge produkter i (Hennart, 2001;2010; Zacharakis, 1997). Hvis transaktionsomkostningerne i markedet er 

højt, vil en greenfield investering sandsynligvis øge kontrollen for virksomheden. Så den etableringsform en 

virksomhed vælger, består af en afvejning mellem graden af transaktionsomkostninger i markedet kontra 

virksomhedens behov for kontrol og styring (Ibid). TT argumenterer for at virksomheder bør organisere sig 

således at de minimere transaktionsomkostninger, og derfor skal virksomheder være i stand til at vurdere 

fremtidige afkast og risiko, og på baggrund af det, beslutte hvordan man skal organiserer sig. Når 

virksomheder er til stede og arbejder med andre virksomheder i udviklingslande, er der risikoelementer 

man skal tage højde for sammenlignet med når man opererer på nationale markeder, eller markeder der 

ligner ens hjemmemarked. Det er vigtig at tage højde for den lokale kultur og samfundsnormer i det 

pågældende land, disse omfatter formelle regler og love samt uformelle regler som normer og kulturer, for 

at kunne reducere transaktionsomkostninger (Zacharakis, 1997; Hedegaard & Hedegaard, 2009). 
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Udviklingslande, som Kina, adskiller sig væsentligt fra de vestlige lande, som mange danske virksomheder 

normalt laver forretninger i, hvor klare regler og love er med til at styre den måde hvorpå der bliver gjort 

forretning. Selv blandt lande i Europa ses tydelig forskel på forretningskultur i Nordeuropa og Sydeuropa 

(Madsen og Servais, 1997). Institutionerne i lande har en stor indflydelser på hvordan en virksomhed 

formulerer, implementerer og gennemfører en strategi, så uanset størrelsen, så vil virksomheden der 

opererer i fremmed kulturer, blive udsat for både de formelle og uformelle institutioner og kulturer som er 

forskellig fra det land, de normalt operer i og kommer fra. De største faktorer som man skal være 

opmærksom på i Kina og som kan være med til at øge transaktionsomkostningerne er: 

 

Kopieringsrisiko: Kineserne er kendt for at kopiere små som store vestlige brands i mere eller mindre alle 

brancher fra modeindustrien til ”backwards engineering” af store industrimaskiner. Det er en risiko som 

alle virksomheder må forholde sig til når de opererer i Kina. Hvis ens varer og brand ikke kan klare at blive 

kopieret, så skal man nøje overveje hvordan man får produceret sine varer i Kina. Hvis ens produkter er 

standard produkter, ikke har den store værdi og er lavteknologisk så vil risikoen for at ens produkt vil blive 

kopieret, og tabet derved, ikke have den største betydning. Hvorimod når de store verdensomspændende 

modebrands bliver kopieret i Kina, som Gucci og Louis Vuitton, så har det en negativ indflydelse på deres 

brand, da kopivarerne vil blive solgt langt billigere og i de fleste tilfælde have en dårlig kvalitet. Andre 

tilfælde vil være at det ikke er brandet, dvs. en virksomheds navn som vil blive misbrugt, men at det i stedet 

er selve produktet og teknologien som vil blive kopieret, dvs. ”backwards engineering”, og så vil 

produkterne blive solgt som et kinesisk brand i stedet. Dette er blandt andet set indenfor 

vindmølleindustrien hvor Vestas har fået stor konkurrence af nye kinesiske virksomheder, det samme 

gælder Grundfos som producerer pumper til det kinesiske marked.  

 

Kultur- og forretningsforståelse: Kina har formået at opretholde en høj økonomisk vækst i de sidste tre 

årtier på trods af relativt underudviklede formelle institutioner. De kinesiske institutioner og 

rammebetingelser har ikke kunnet følge med og især ikke matche et forretningsmiljø som de europæiske 

og amerikanske virksomheder er vant til. I lande hvor de formelle institutioner er svage, så vil uformelle 

tage over, så forretningsmiljøet i Kina bæger derfor stort præg af personlige relationer og 

forretningsmæssige netværk. Pga. af de manglende formelle institutioner, så har kineserne være nødt til at 

bruge deres sociale netværk, som kaldes guanxi, som er defineret som "sociale forbindelser" baseret 

implicit på gensidige fordele. Formålet med guanxi er at opbygge et langsigtet forhold, snarere end en 

enkel interaktion. Interview med DI konsulent Chresten Warming (2014) som til dagligt arbejder i Shanghai, 
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understreger vigtigheden at opbygge gode relationer, god guanxi, til ens kinesiske samarbejdspartnere når 

danske virksomheder operer i Kina. Det er i mange tilfælde ikke nok at have en dansker i Kina til at overse 

at alt går som det skal, men det er nødvendigt at have stor kendskab til kinesisk kultur og forretningskultur 

for at kunne forstå spillereglerne. Hvis man vil have et godt forhold til ens kinesiske leverandører, og gerne 

vil være deres førsteprioritet, når der skal produceres ordre, så mener Warming (2014), at man bliver nødt 

til at have en lokal mand i Kina, for at opdyrke relationer med leverandøren, da der er mange flere usagte 

værdier som er vigtige i Kina, og det er det som gør det svært for udenlandske virksomheder at opererer 

der. 

 

Korruption: I forlængelse af manglende kultur og forretningsforståelse i Kina, vil vestlige virksomheder også 

mange gange opleve at skulle betale bestikkelse for eksempelvis at få varer ind eller ud af Kina. Mange 

udenlandske virksomheder har en nultolerancepolitik overfor bestikkelse, men dette er en faktor som 

mange virksomheder bliver stillet overfor på den ene eller anden måde når de opererer i Kina. 

 

Udover ovennævnte faktorer som kan gøre at transaktionsomkostninger er høje i Kina, vil sprogforskelle og 

mentalitet også øge transaktionsomkostningerne. Selvom mange kinesere er uddannet og taler engelsk, vil 

der uden tvivl opstår misforståelser, som man i Danmark ikke ville have oplevet (Warming, 2014). 

 

Udover de risici nævnt ovenfor, som har relation til kulturforskelle mellem Danmark og Kina, er der også 

forbundet en række indirekte omkostninger ved at producere i Kina, som ikke direkte er relateret til de 

enkelte aktiviteter i værdikæden, som løn, materialer og transport. Indirekte omkostninger kan være lang 

lead-time, som let kan være 8 uger, som gør ens levering og omstillingsparathed ufleksibel overfor kunder. 

En anden indirekte omkostning som bør indregnes som ekstra omkostning, er udgifter til administrativ 

support og koordineringsomkostninger mellem det danske hovedkontor og ens leverandører, da der alt 

andet lige, må være ansatte som vil bruge ekstra tid på dette sammenlignet med egen produktion i 

Danmark. Andre indirekte omkostninger kan være udgifter til kvalitetskontrol og varemodtagelse etc. 

(Arlbjørn et al., 2013). 

 

Det er derfor vigtigt for virksomheder når der vælges etableringsform og produktionsstrategi at lave en 

grundig due diligence, så man er sikker på at alle risici er inkluderet, så man kan være sikker på at få det 

optimale ud at ens valg. Hvordan og hvor virksomheder vælger at lægge deres forskellige aktiviteter består 

af beslutningen mellem type af aktivitet og behov for kontrol fra virksomhedens side samt 

ressourceengagement, som kan ses i tabellen under: 
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Figur 3 Transaktionsomkostninger: Kontrol vs. Ressourceengagement, egen tilvirkning 

 

 

 

Hedegaard & Hedegaard (2009) beskriver de forskellige strategier for internationale investeringer: 

Joint venture: Virksomheden kan vælge at lave en joint venture for at kunne få adgang til den lokale 

partners ressourcer, som markedsadgang og teknologi og viden. Investeringsomkostningerne kan oftest 

reduceres da den kan deles med joint venture partneren. Selvom risikoen derved vil blive reduceret så vil 

kontrollen også blive reduceret pga. det delte ejerskab. En joint venture vil derved have nogle 

kontraktmæssige omkostninger for at håndtere interessekonflikter mellem parterne. 

 

Akkvisitioner: Akkvisitionsstrategien kan give hurtig adgang til strategiske vigtige lokale ressourcer og give 

en hurtig opstart i et nye land, men der kan også være uforudsete udgifter forbundet med akkvisitionen, 

når to virksomheder skal fusioneres, især i lande hvor der er store kulturforskelle i forhold til ens hjemland. 

 

Greenfield: En greenfield investering vælges når virksomheden vil have fuld kontrol med opbygningen af 

eksempelvis en produktionsfabrik. Virksomheden vil kunne ansætte sine egne medarbejdere og på denne 

måde beskytte vigtig viden i forhold til produktion, R&D osv. Denne strategi vil give virksomheden så godt 

som 100 pct. kontrol, men er ligeledes den mest kapitalintensive strategi og ikke så fleksibel at exit som en 

eksempelvis en joint venture. 

 

Kontrakt: Alternativet til en investering i udlandet, som både kan være omkostningstung og have risiko for 

at slå fejl, er en almindelig kontrakt (om fx sourcing) mellem virksomheden og en leverandør. Denne vil 
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foregå på markedsvilkår og i forhold til hvilken forhandlingskraft virksomheden har i forhold til 

leverandøren. 

 

3.2 Værdikædeanalyse 

Blandt traditionel internationaliserings- og globaliseringslitteraturen opfordres det til at virksomheder bør 

udflytte produktionsopgaver til lande med lave omkostninger når produktionen er arbejdskraftintensiv, og 

specialisere sig i forskning, udvikling, marketing og branding som er kapitaltung i hjemlandet.  

Virksomheder bør have fokus på dens kerneaktiviteter, mens ikke-kerneaktiviteter kan overlades til 

eksterne parter. 

 
Virksomhedens værdikæde kan illustreres som et ”værdikædesmil” som vist i figuren under. Værdikæden 

med input, produktion og output er afbilledet på X-aksen samt hvilken type land aktiviteterne oftest bliver 

foretaget i. Y-aksen viser værdikædeaktivitetens vurderede værditilvækst til det færdige produkt. Dvs. at 

aktiviteter med forskning, udvikling, marketing og branding giver en højere værditilvækst til produktet end 

den fysiske produktion gør. Produktionen er ofte standardiseret og vil let kunne blive lagt ud til en 

underleverandør, oftest i lavtlønslande som Kina, Vietnam og Indien. Aktiviteter med højere 

værdiskabende potentiale består ofte af et stort indhold ”tavs” viden, som er vanskeligt at standardisere og 

lægge ind i rutiner til underleverandører (Arlbjørn et al., 2013).  

 

Figur 4 Værdikædesmilet (Mudambi, 2007 i Arlbjørn et al., 2009) 
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Denne opdeling af værdikædens aktiviteter, hvor de værdiskabende aktiviteter oftest finder sted i starten 

og slutningen af værdikæden, hvor de mere standardiserede og arbejdskraftintensive aktiviteter i midten af 

værdikæden, betyder at der i højere grad bliver et stort behov for koordination mellem de forskellige 

aktører i værdikæden. Arlbjørn et al. (2011, i Arlbjørn et al., 2013, s. 33) påpeger derfor, at den 

umiddelbare gevinst man vil kunne opnå ved at lægge den midterste del af sin værdikæde ud, enten til 

offshore produktion eller til underleverandører, vil blive betydelig reduceret. Det understreges at det kun 

vil være ”få aktiviteter, der vil kunne bestå denne cost/benefit analyse isoleret set, da værdien ofte skal 

findes i aktiviteternes sammenhæng og gensidige understøtning.” Netop fordi samspillet mellem 

produktudvikling og produktion kan gå tabt, vil det højst sandsynligt med tiden reduceret muligheden for 

nye udviklingsmuligheder og dermed svække virksomhedens konkurrenceevne. 
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4. Casepræsentation 
 

I dette kapitel vil casevirksomheden Bodum blive introduceret. Først vil Bodums historiske udvikling blive 

gennemgået, og dernæst virksomhedens nuværende strategiske situation i forhold til dens fokusmarkeder. 

Virksomhedens historiske finansielle udvikling vil først blive gennemgået og analyseret i kapitel 6, 

regnskabsanalysen. 

4.1 Bodum 

Bodum er en 100 pct. familieejet virksomhed som opererer internationalt og producerer designrigtige 

husholdningsprodukter til den pris- og kvalitetsbevidste forbruger. Bodum blev etableret i 1944, centralt 

placeret i København, hvor Peter Bodum, manden bag brandet opfandt vakum kaffebryggeren SANTOS, 

som hurtigt blev berømt for god kaffeoplevelse i hele verden. Med sit unikke og velkendte design blev 

Bodum hurtigt en af verdens førende kaffekandeproducenter. Virksomheden har sidenhen vokset sig 

endnu større i omfang og i antallet af forskellige husholdningsprodukter, hvor produktporteføljen i dag 

indeholder meget andet end blot kaffebryggeren. Bodums produkter er kaffe- og teremedier, 

køkkenservice, elprodukter og grilludstyr. Peter Bodums søn, Jørgen Bodum, overtog styringen af Bodum 

da han var 26 år, og sidder i dag med i den daglige ledelse af virksomheden. Jørgen Bodum har sørget for 

vid udbredelse af stempelkanden, der har høstet stor ros og flere priser for den miljøbevidste kaffebrygger, 

stempelkanden er. Stempelkanden er i dag fortsat som Bodums kerneprodukt, med et salg på mere end 

100 mio. stk. siden 1974. Alle Bodums produkter sælges i mere end 55 lande, i et utal af shop-in-shops over 

hele verden, samt flere egne butikker (Bodum.com/dk). Ifølge Bodums årsrapport (2012) er selskabets mål 

at ”designe, producere og markedsføre Bodum produkter af høj kvalitet.” Hvor produktudvikling, tilpasning 

af forretningsgange samt et højt kompetenceniveau hos medarbejderne skal være med til at virkeliggøre 

dette. 

 

Bodums organisation er opbygget ved at familien, Jørgen Bodum med hans 4 børn ejer 90 pct. af Bodum 

Holding AG gennem familien holdingselskab, Britbo Holding AG. Jørgen Bodums søster, Pia Bodum ejer de 

sidste 10 pct.  Bodum Holding AG, ejer flere datterselskaber hvor Peter Bodum A/S er et af dem. 
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Figur 5 Bodum organisationsstruktur (Årsrapporter) 

 

 

Bodum Holding AG er placeret i Schweiz, hvor også Bodum Design Group er etableret. I Portugal ligger 

Bodums eget produktionsselskab som i øjeblikket producerer ca. 30 pct. af Bodums produkter, resten af 

produkterne bliver primært sourcet fra leverandører i Kina. Bodums skandinaviske hovedsæde er placeret i 

Humlebæk, hvor al skandinavisk salg og økonomi foregår. Derudover har Bodum regionale hovedkontorer i 

Tokyo og New York som primært står for salg.  

4.2 Geografisk tilstedeværelse 

De lande Bodum anser som deres primære markeder, har Bodum også valgt at være fysisk til stede i, da de 

ønsker en nærhed og professionelt virke med det enkelte land. Tilstedeværelsen gør også at Bodum bedre 

kan få en forståelse af de respektive landes trends, og derudover lettere at bygge relationer op med kunder 

og distributører. I figuren nedenfor ses placeringen af Bodums kontorer og produktion, samt Bodums 

vigtigste markeder som er indtegnet med røde ringe, det nordlige Europa, USA og Japan. 

 

Skandinavien anses som Bodums hjemmemarked og vigtigste marked. Dog skal det tilføjes at Bodum ikke 

har ydret en overordnet strategi for ekspansionen til nye lande, men vælger at opererer på de markeder 

hvor der er efterspørgsel efter designrigtige husholdningsprodukter til den rigtige pris. 
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Figur 5 Kort over Bodums kontorer og produktion 

 

 

4.2.1 Salgsmarkeder  

Bodums vigtigste markeder er Skandinavien og USA, dog vurderer CFO i Bodum, Ulrik Justesen, at der er 

mulighed for stor vækst på nye markeder som Tyskland, Schweiz (samt resten af Europa), UK og Canada. 

Samtidig mener Justesen at det stadig er mulighed for yderligere vækst i Skandinavien og USA. 

 

Med afsæt i Danmark, har Bodums ekspansionsstrategi først fokuseret på nærmarkederne i Skandinavien.  

Sverige og Norge har som Danmark, en stor forbrugerskare. Sverige har med en BNP pr. indbygger på ca. US 

$58.000, hvilket dog kun svarer til halvdelen af hvad BNP pr. indbygger er i Norge. Til gengæld så er 

Sveriges indbyggertal dobbelt så stort som i Norge, 9,5 mio. indbyggere, så disse to lande bliver anset som 

nogle af Bodums vigtigste. Selvom markederne overordnet set minder meget om hinanden, så er Bodums 

strategi i de to lande meget forskellige. I Norge bliver Bodums produkter solgt som eksklusive produkter til 

en relativ høj pris, hvorimod produkterne i Sverige bliver solgt som discount i supermarkeder og varehuse.  

 

Tyskland vurderes af Bodum til at have et stort vækstpotentiale. Bodum arbejder derfor på nuværende 

tidspunkt med at få solgt Bodums produkter ind på det tyske marked, hvorfor de lige har åbnet en flagship 

store i Frankfurt. Tyskland er Europas største økonomi, og ca. 18 pct. af Danmarks totale eksport bliver 

eksporteret dertil. Landet har 82 mio. indbyggere, der bidrog til en samlet BNP på 2405 mia. EUR i 2009. 

Siden er BNP steget med knap 4 pct. og forventningen til fortsat stigende vækst i økonomien er stor. Det 

danske eksportråd betragter det tyske marked som et potentiale til udvidelse af sit hjemmemarked pga. 
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den geografiske nærhed med Danmark og med Tysklands store fokus på eksport, skaber det muligheder for 

yderligere internationalisering til andre lande (Erhvervs og vækstministeriet, 2012).  

 

USA er et vigtigt marked for Bodum pga. landets størrelse og det høje befolkningsantal. Generelt set 

betegnes danske brands som high-end produkter, i både kvalitet og pris, og er derfor blevet brandet som 

niche produkter, som har været forbeholdt den mere velhavende del af befolkningen. Det danske Erhvervs- 

og Vækstministerium (Erhvervs og vækstministeriet, 2012) har derfor foreslået nogle initiativer til hvordan 

de danske virksomheder lettere kan ramme den almene befolkning, et af forslagene har været at de danske 

brands kan indgå i alliancer med eksempelvis amerikanske stormagasiner. Bodums forretningsmodel og 

med produkter som rammer et bredt kundesegment, passer netop til denne form for salgskanaler. Dette 

har blandt andet ført til et succesfuldt samarbejde med en af verdens største kaffekæder, Startbucks, som 

ikke blot har cafeer i USA, men tusindvis af cafeer over hele verden, hvor et mindre udvalg af Bodums 

kaffeprodukter kan købes. Et mindre succesfuldt samarbejde var dog med stormagasinskæden JC Penney, 

hvor Bodum havde mulighed for at etablerer flere end 700 shop-in-shops. Dette samarbejde nåede aldring 

at blive realiseret pga. uoverensstemmelser med JC Penneys ledelse (Udenrigsministeriet, 2013). 

 

4.2.2. Produktionsmarkeder  

Som nævnt tidligere har Bodum egen fabrik i Portugal hvor 30 pct. af alle Bodums produkter produceres. 

Hvorfor Bodum har valgt at etablere produktionsenhed i Portugal som kan begrundes med landets 

forholdsvis lave lønomkostninger sammenholdt med høj arbejdsløshed i befolkningen, specielt udenfor 

storbyerne. Da finanskrisen brød ud blev Portugal kastet ind i en dyb recessession imellem 2008-2012 hvor 

ejendoms- og byggebranchen blev hårdt ramt. Portugal har ikke selv været i stand til at imødekomme 

landets økonomiske udfordringer, og som medlem af EU modtog de i 2011 knap 78 mia. Euro. Dette har 

medført en række reformer som skal få landet på fode igen og rette op på de negative tendenser landet har 

været hårdt ramt af.  

 

Bodum har etableret fabrikken i et af Portugals yderområder, og har vurderet væksten i Portugal vil ligge på 

et lavt niveau i mange år endnu, så derfor vil lønomkostninger og andre omkostninger kunne konkurrerer 

på pris og kvalitet i forhold til andre produktionslande i EU og Kina. 

 

Herudover har Bodum i mange år benyttet Polen som sourcing land, dog i et stadigt mindre omfang. Polen 

har længe været kendt for billig arbejdskraft, men dette kan i fremtidige år være på retur da landets 

regering spår økonomisk vækst fremadrettet. I 2012 oplevede Polens økonomi en vækst på 2  pct. Denne 
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udvikling forudses også af Bodum, som benytter Polens vækst som argument for ikke at se mulighed i at 

etablere produktion, da omkostningerne derfor vil være for høje.  

 
Bodum har i mange år sourcet størstedelen af sine produkter fra leverandører i Kina pga. lave løn- og 

produktionsomkostninger, som så mange andre produktionsvirksomheder. Men med udsigt til endnu 

voksende økonomi, er der også udsigt til stigende lønomkostninger samt kostpriser, som Bodums CFO 

udtaler: ”… generelt set vil prisniveauet som er steget støt, være stigende derude. Netop fordi de bliver 

presset på mandetimer ude i Kina” (Justesen, 2014). Dette har medført at de fortjenester virksomhederne 

før i tiden nød godt af pga. lave omkostninger, langsomt svinder ind. Dertil har den kinesiske regering meldt 

ud at Kina i fremtiden også skal fokusere på indenlandsk forbrug i stedet for produktion, hvilket igen taler 

for at omkostningerne til produktion vil stige for produktionsvirksomheder. Med stigende vækst og 

udsigten til social og økonomisk bedre velfærd, synes Kina at være et oplagt marked at indtræde når det 

handler om slag af skandinaviske designprodukter. Denne holdning deler Bodums ledelse imidlertid ikke, 

som udtaler, at ”vi sælger ikke til Kina, og det er ikke et marked vi vil ind på. Derimod ligger der mange 

andre potentialer udeomkring i verden” (Justesen, 2014). Dette stemmer godt overens med at Bodum 

trækker det meste af sine forretninger ud af landet, da det anbefales at ville udnytte salgspotentialet hvis 

man skal producere i landet (Warming, 2014). 
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5. Strategisk analyse 

Til at vurdere Bodums strategiske position, foretages en strategisk analyse. Analysen anvendes ligeledes til 

at kortlægge de vigtigste ikke-finansielle drivere som har indflydelse på værdiansættelsen af Peter Bodum 

A/S. Denne del af opgaven er nødvendig for at forstå Bodum som koncern. Det vil således være nødvendigt 

at skulle bevæge sig på følgende niveauer. På et overordnet niveau analyseres de samfundsøkonomiske 

faktorer via PEST-analyse, hvorefter branchen vil blive analyseret, i form af industrianalyse Porters Five 

Forces. Disse to analyser vil blive opsamles i en SWOT. Til slut i den strategiske analyse, vil Bodums 

overordnede globaliseringsstrategi bliver analyseret på baggrund af PEST og Porters Five Forces, og 

opgavens underspørgsmål vi bliver besvaret. 

 

5.1 PEST-analyse 

Analysen tager udgangspunkt i de samfundsøkonomiske faktorer, belyst ved en PEST-analyse. Analysen 

fortages for at forstå den generelle omverdens signaler, forstå de ændringer der sker på nuværende 

tidspunkt, samt de potentielle ændringer der måtte komme. Herunder specielt i forhold til svage signaler, 

der kan påvirke virksomheden i fremtiden. Dette har stor indflydelse på størrelsen af den industri 

virksomheden beskæftiger sig med, samt væksten heri. Bodum er som spiller på både det lokale og globale 

marked automatisk påvirket af eksterne faktorer som har indflydelse på hvordan Bodum vil kunne styre sin 

forretningsstrategi. Ud fra de fire omverdens faktorer: politiske-, økonomiske-, sociokulturelle- samt 

teknologiske forhold, vurderes det at følgende faktorer vil have indvirkning på Bodum fremtidige strategi:  

 
Politiske faktorer 
 

Skatter & afgifter 

Alle danske som udenlandske økonomier har efterhånden skabt stor fokus omkring klodens knappe 

ressourcer. Det er ikke muligt for virksomheder at producere uanede mængder, uanset hvilken vare eller 

service de udvikler og producerer. Dette har og skaber højere skatter og afgifter på produktion og 

håndteringen heraf. Herunder er det specielt de miljømæssige forhold der gør sig gældende. EU strammer 

løbende reguleringerne for udledningen af forurenet affald i forbindelse med produktion.  

De personlige skatter og afgifter har ydermere en stor indflydelse på forbrugernes købekraft. Regeringerne 

kan lempe skatter og afgifter på indkomstskatten for at påvirke forbrugernes forbrug. 
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Politisk ustabilitet 

I produktionslande som Kina er det nødvendigt at være opmærksom på korruption i forbindelse med 

handelsaftaler og samarbejder. Kinas politiske situation, hvor regeringen i takt med at økonomien vokser, 

benytter love, regler og reguleringer til at beskytte landets voksende velfærd og dets ressourcer, som de 

rigere lande i mange år har nydt godt af. 

 

Spændingerne mellem Ukraine og Rusland er taget til og ingen kender den videre udvikling. Situationen kan 

ende i borgerkrig eller en forhåbentlig diplomatisk løsning. Udviklingen har over de sidste måneder dog kun 

udviklet sig negativt hvor en fredelig løsning synes ude af syne. Denne ustabilitet har og vil i fremtiden 

kunne have store konsekvenser, ikke blot for de to parter, Ukraine og Rusland, men ustabiliteten vil på 

længere sigt kunne påvirke det spæde økonomiske opsving i EU (Rehn, 2014). Sanktioner overfor Rusland 

vil også kunne stoppe for samhandel mellem Danmark og Rusland som vil påvirke nogle danske 

virksomheder hårdt. Eksempelvis er Carlsbergs kvartalsresultat ramt hårdt af dårligt salg (Friis, 2014). 

 

EU støtte 

Den Europæiske Union (EU) søger at alle EU medlemslande skal samarbejde og støtte op om hinandens 

fremtidige vækst. Netop ved kollektivt at yde økonomisk støtte og samtidig hæfte solidarisk når og hvis et 

land kommer i knibe på alle økonomiske punkter. I den forbindelse har EU udviklet en lang række 

programmer bl.a. JEREMIE (Europa-Kommissionen.dk), til støtte for virksomheder der kan bibringe en form 

for vækst, og i den henseende ønsker at udvikle sig innovativt, teknologisk og eller produktionsmæssigt.  

 
Økonomiske faktorer 
 
BNP 

Mange økonomier har ligget under for lav eller ingen vækst siden finanskrisen satte ind. Med landes store 

fokus på strategiske planer og dermed øget positiv fokus på verdensøkonomiens udvikling, ser man 

generelt øget BNP. Overordnet set, så forventes der en økonomisk vækst i hele Europa, tal fra Eurostats 

viser en samlet fremgang på 0,4 pct. i alle Europas 28 lande. 

 

Skandinavien vurderes til stadighed at være et at Danmarks vigtigste markeder. Især Norge er blandt 

Danmarks vigtigste aftagere af produkter til detailsektoren og Norge vurderes til at have endnu større 

potentiale i fremtiden (Udenrigsministeriet, 2014) da Norge er et af verdens rigeste, med en BNP pr. capita på 

ca. 77 pct. i forhold til Danmark. Selvom befolkningsstørrelsen stort set er identisk med den danske, er 

købekraften endnu højere i Norge, specielt på baggrund af en høj disponibel indkomst som er skabt af lav 
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arbejdsløshed (3,4 pct.) og manglen på arbejdskraft i bl.a. olie- og gassektoren. I 2012 havde landet en 

inflation på 1 pct. OECD forventer en økonomisk vækst i 2014 på 2,8 pct. Renten har justeret den norske 

krone på knap 10 pct. i forhold til euroen og den danske krone, hvilket har resulteret positivt i mere 

konkurrence mellem landende. Selvom Norge holder sig ude af EU, bliver der stadigt flere EU regelsæt 

implementeret i det norske land.  

 

Efter den økonomiske krise, led USA et stort økonomisk knæk som også havde stor påvirkning på resten af 

verden og som USA stadig er dybt påvirket af. USA forbrug faldt markant, både det offentlige og det private 

forbrug. Dog er den økonomiske udvikling i landet så småt begyndt at vende i den positive retning og 

generelt er der positive forventninger til USA økonomiske udvikling, hvilket vil fremme importen. I figuren 

nedenfor ses hvordan Danmarks vareeksport til USA har udviklet sig i perioden 2009-2012 i mia. DKK. Der 

ses således en fremgang i væksten, ligeledes i den samlede vareeksport til landet. Ifølge US Department of 

Commerce (Udenrigsministeriet, 2013) så har amerikanerne importeret møbler og husholdningsprodukter 

for mere end US $25 mia. i 2012. 

 

Figur 6 Udviklingen i den samlede vareeksport fra Danmark til USA (Udenrigsministeriet, 2013) 

 

 

 

Konjunkturudvikling 

Konjunkturudviklingen vil have indflydelse på virksomheders salg og evne til at tjene penge. Lavkonjunktur 

påvirker forbrugerne købelyst og adfærd. Dette afspejles specielt i de indkomstelastiske produkter som 

cykliske forbrugsgoder er. Mange økonomier har været præget af lav økonomisk vækst. Hele Europa 

oplever lav inflation, så lav at nogle mener at risikoen for at deflation vil indtræde synes sandsynligt stor 

(Skovgaard, 2013). Dette betyder faldende priser og vil medføre udskudte investeringer samt forbrug.  

Efter finanskrisens indtog oplevede markedet et stort fald i priserne på råvarer. Herunder ses det hvordan 

prisudviklingen på råvarer, herunder olie, metal og fødevarer, har set ud det sidste årti (Hahnemann & 
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Koch, 2011). Som de kan ses var der et general prisfald omkring 2008, men i dag er alle råvarepriserne 

kommet op på et niveau som før finanskrisen i 2008. 

 

Figur 7 Prisudvikling på råvarer (Hahnemann & Koch, 2011). 

 

 

 

Valutakurser 

Ændringen i valutakurserne spiller en markant rolle når der skal handles mellem lande med egen valuta, og 

har således stor betydning for de enkelte virksomheder, samarbejds- og handelspartnere ude omkring. Alt 

efter hvilket land en producent vælger leverandør i, kan valutakursen være en barriere. Dette skal ses i 

lyset af at volatile valutakurser vil øge eller reducere priserne på produktionsressourcerne når der handles i 

forskellig valuta. Dette betyder at der ved samhandel kan være forbundet valutakursrisici. 

 

For europæiske virksomheder kan udviklingen i US dollars og Britiske Pund få betydning for omsætningen i 

positiv eller negativ retning. Netop begrundet i en stabilt liggende Euro, på et 7,5 niveau i forhold til de 

historisk svingende US dollars og Britiske Pund. Ved valutakursudsving bør en globalt handlende 

virksomhed derfor være opmærksom på denne valutakursrisiko. Virksomheder kan dog altid med fordel 

hedge denne risiko væk, så udsving i valuta ikke får den største betydning. Eksempelvis har Bodum historisk 

haft noget gæld i DKK hvor virksomheden ikke havde afdækket sin valutakursrisiko, hvilket resulteret i 

større gæld end indeværende aktiver(Justesen, 2014) For at minimere valutakursudsving, har Bodum derfor 

valgt altid at låne penge i national valuta i det pågældende land hvis der skal laves en investering.  
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Figur 8 Valutakursudvikling for EUR, USD,GBP, CNY, CHF i forhold til DKK (valutakurser.dk)  

 

 

Arbejdsløshed  

Arbejdsløsheden i et land, vil ud fra makroøkonomisk teori påvirker lønniveauet, høj arbejdsløshed vil 

reducere lønnen, hvorimod lav arbejdsløshed vil øge lønnen. I Portugal har finanskrisen i 2008 forårsaget 

stor krise i landet heraf høj arbejdsløshed, hvilket har sænket arbejdslønnen til et minimum. Landet 

besidder nu en masse arbejdskraft, som produktionsvirksomheder kan benytte sig af. 

 

Renteniveau 

Til at regulere faldende forbrug har markeder som USA og Europa oplevet konstant faldende renter siden 

2009, netop for stimulering heraf. Renteniveauet i Europa er fortsat på et historisk lavt niveau. Den 

europæiske central bank, ECB har valgt at videreføre renteniveauet på 0,25 pct. Centralbankchefen 

udtrykker, at den lempelige pengepolitik skal understøtte det økonomiske opsving i EU. Det lave 

renteniveau forventes ikke at stige i nærmere fremtid (Gravesen, 2014), hvilket vil have positivt indflydelse 

på forbrugernes købelyst. Det lave renteniveau påvirker endvidere også virksomhederne investeringslyst, 

da de vil kunne låne til en lav rente. 

 

Risikovillighed 

I takt med usikkerheden på de finansielle markeder er steget henover årene samt skærpede krav til 

bankerne kan der opleves en tendens til at investorer har sænket deres risikovillighed når det kommer til 
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investeringer. Dog vil de lave afkast man vil kunne opnå i markedet, gøre at nogle investorer vil blive nødt 

til at øge deres risiko for at opnå et acceptabelt afkast. 

 
Sociale faktorer 
 

Demografi  

Bodum henvender sig til den design og prisbevidste forbruger og er således afhængig af makroøkonomiske 

forhold herunder forbrugerens købekraft. Bodums produkter er husholdningsprodukter som kan bruges 

gennem hele livet, så Bodums målgruppe vil have en alder fra ca. 20 år og op efter. Så den demografiske 

udvikling hvor levealderen forlænges samt urbanisering, vil gøre at Bodums potentielle kundesegment vil 

vokse. 

Detailbranchen for forbrugsgoder er meget følsom overfor de konjunkturer der er i økonomien, og 

forbrugerne skærer ned på deres forbrug når der er lavkonjunktur. Dette ses i krisetider, herunder 

finanskrisens indtog i 2008, hvor der hidtil havde stærk økonomisk optimisme i mange lande, og stærkt 

stigende forbrug. Dog har udviklingen i den disponible indkomst i Danmark har været støt stigende siden 

2006. Dette er gældende for både mænd og kvinder, hvor den gennemsnitlige indkomst for mænd er steget 

med 11 pct. og 16 pct. for kvinder(Danmarks statistik, 2014).  

 

Forbrugsvaner 

Før krisen var der tendens til at forbruge og smide ud. Forbrugerne er i højere grad blevet mere miljø og 

kvalitets bevidste og der opleves en stigende tendens til at investere i holdbare produkter. Forbrugerne 

søger at have kvalitet og indhold i livet, hvor materialer, proces og holdbarhed i stigende omfang er med til 

at træffe forbrugerens valg af investering i forbrugsgoder.  

 

Øget internethandel 

Internethandel er presset af udenlandske konkurrenter, som i større og større grad tager markedsandele 

fra danske virksomheders hjemmesider og salg fra fysiske butikker. Dog vil internethandler samtidig være 

med til at øge en virksomheds købersegment betydeligt. Så indenfor nogle sektorer, så upsiden ved 

internet handle, synes større end downsiden. 

 

Kina 

I takt med den øgede samhandel og de øgede investeringer i Kina, produktionen lægges i, øges den 

økonomiske vækst i disse lande kraftigere end i de industrialiserede lande. Pga. spillover effects af viden i 

forhold til produktionsteknikker og dybere viden omkring R&D bliver produktionsarbejdspladserne løftet op 
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på et højere teknologisk niveau, samt uddannelsesniveauet øges, hvorved produktionen bliver mere 

avanceret. Lønningerne i Kina stiger, hvilket gør at omkostningsmæssige fordele ved at lægge produktionen 

ud reduceres over tid. Når lønningerne stiger vil kineserne efterspørge højere kvalitetsprodukter og dertil 

vil danske virksomheder kunne begynde at sælge til det kinesiske marked og ikke kun producere. Mange 

danske virksomheder har lykkes godt med at både at opnået reduktion i omkostningerne samt fået adgang 

til et nyt kæmpe marked både indenfor business-to-business og business-to-consumer. 

 

I Kina er lønnen steget markant over de seneste år og det er regeringen mål at fordoble reallønnen på de 

næstkommende 5 år, samtidig har regeringen som fokus at, få bedre kompetencer i Kina i form af bedre 

uddannelse. Denne tendens har også kunnet ses hos Dansk Industris kontor i Kina hvor konsulent Chresten 

Warming (Warming, 2014) udtaler: 

”Da vi startede kontoret [DI-Asia Base] op i 2004, var størstedelen af virksomhederne nogle der ønskede at source og 
lave indkøb i Kina. For nogle år siden, kom der et skrift, da verden blev klar over at det var kineserne som sad med 
pengene, i hvert fald inden for nogle segmenter. Det gav lige pludselig mening for nogle danske virksomheder at have 
salg herude, og mange af dem brugte os. Jeg vil sige at jeg kan ikke engang huske hvornår vi sidst fik en sourcing 
virksomhed på kontoret. Det er udelukkende salgsvirksomheder som vil snakke med os […] Med mindre man har som 
formål at sælge i Kina, vil en virksomhed aldrig tage til Kina kun for at få produceret. Lige nu er lønningerne bare 
blevet for høje i nogle brancher sammenlignet med lønningerne i Indien, Vietnam og andre lande.” (Warming, 2014) 
 

Det vil sige, at hvor virksomheder før i tiden ville kunne spare en del på at få produceret deres produkter i 

Kina, pga. lave lønomkostninger, så er det i dag ikke mere rentabelt, taget andre omkostninger og risici i 

betragtning, kun at source i Kina. Dog kan det indenfor specifikke sektorer stadig betale sig, men det drejer 

sig om komponenter som ikke har nogen kopieringsrisiko og som kan produceres i stordrift, uden den store 

teknologiske viden eller produkter i den anden ende af spektrummet, produkter som er så teknologiske at 

de er svære at kopiere (Warming, 2014). 

 

Pga. de hurtigt stigende lønninger i Kina, har mange virksomheder som svar valgt at rykke produktionen 

videre til andre lavtlønnede lande i Asien som Vietnam og Bangladesh. Der har dog i den seneste tid været 

en nyere og mere interessant tendens, hvor virksomheder er begyndt at backshore/insource aktiviteter 

tilbage til Danmark og EU fra Kina. Kraks fond rapporten (Arlbjørn et al., 2013) har lavet en omfangsrig 

undersøgelse, den største til dato i Danmark, blandt 843 virksomheder og deres globaliseringsstrategier, 

som kan bekræfte den spirende tendens, hvor virksomheder, alternativet til at rykke videre til andre 

lavtlønnede lande, har valgt at koncentrere produktionen tæt på hjemlandet i de Øst- og Sydeuropæiske 

lande, eller vælger at etablere produktionen i Danmark igen, som nu kan blive automatiseret ved hjælp af 

robotter (Arlbjørn et al., 2013, s. 23). 
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Dog har Axcelfuture & Copenhagen Economics (2013) lavet en undersøgelse hvor de har sammenlignet 

lønningsforhold samt totalomkostninger ved at producerer i Danmark, Sverige, Tjekkiet og Kina. 

Konklusionen er at selv med meget lave lønstigninger i Danmark frem til 2020 vil virksomheder stadig 

kunne spare ca. 20 pct. i samlede omkostninger ved at flytte visse typer af produktion til Kina eller Tjekkiet, 

også hvis det antages, at det færdige produkt skal sælges på det danske/europæiske marked. For 

nabolandene, Tyskland og Sverige, der vil forskellen reduceres til 0 pct. i 2020. 

 

Tabel 1 Løn- og totalomkostninger i forhold til Danmark (Axcelfuture & Copenhagen Economics, 2013) 

 2000 2010 2015 2020 

Besparelser på løn ift. dansk produktion 

Danmark 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 

Sverige 1 pct. 13 pct. 7 pct. 0 pct. 

Tyskland -8 pct. 15 pct. 7 pct. 0 pct. 

Tjekkiet 86 pct. 77 pct. 76 pct. 74 pct. 

Kina 97 pct. 92 pct. 86 pct. 77 pct. 

Besparelse på samlede omkostning ift. dansk produktion 

Danmark 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 

Sverige 0 pct. 3 pct. 2 pct. 0 pct. 

Tyskland -2 pct. 3 pct. 2 pct. 0 pct. 

Tjekkiet 21 pct. 19 pct. 19 pct. 18 pct. 

Kina 24 pct. 23 pct. 22 pct. 19 pct. 

 

Teknologiske faktorer 
 

Ny produktionsteknologier 

Omverdens knappe ressourcer har givet anledning til optimering af arbejds- og produktions processer. Hvis 

produktionsvirksomhederne skal kunne konkurrere, kræver dette ny og bedre teknologi indenfor 

materiale- og produktionsudnyttelse. Teknologien bliver dag for dag øget, og skaber konstant bedre 

muligheder for bedre udnyttelse af ressourcer med kvaliteten i fokus. Teknologien bliver dermed hele tiden 

mere bæredygtig, ved at reducere forbruget af råvaremængder i produktionen. Mod bedre udnyttelse af 

klodens ressourcer forventer teknologiudvikling.dk at øge produktionseffektiviteten med forbedret kvalitet, 

kortere time-to-market, samtidig med at de sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger holdes 

nede. 
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Patenter & Licens 

Den teknologiske udvikling kan skabe en nødvendighed hos virksomhederne, for at beskytte sine udviklede 

og produceret produkter.  

5.2 Porters Five Forces 

Porters Five Forces er en model til at analysere en virksomheds konkurrenceforhold i forhold til branchen. 

Modellen belyser hvor attraktivt et marked er og hvordan de forskellige parametre i industrien påvirker 

profitabilitetsniveauet og attraktiviteten. De fem kræfter som bestemmer hvor attraktiv markedet er, 

trussel fra substituerende produkter, etablerede rivaler, nye spillere og kundernes- og leverandørernes 

forhandlingsmagt. 

 

Figur 9 Porters Five Forces (Henry, 2008) 

 

 
 
 
Truslen fra etablerede rivaler 
 
Branchen som Bodum befinder sig i er køkkenudstyr med fokus på brand, funktionalitet og innovativt 

design. Konkurrenceintensiteten i branchen for køkkenudstyr kan betragtes som stor, da Bodum er en 

virksomhed med produkter i mange forskellige kategorier. Bodum har et stærkt kerneprodukt i den 

klassiske stempelkande, som er forsøgt efterlignet af andre konkurrenter, trods dette så har Bodum 

formået at beholde en stærk position som markedsførende indenfor kaffebryggere, men overordnet set er 

der stor konkurrence fra lignende virksomheder.  
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Bodums potentiale for mere vækst indenfor branchen er vurderet lav, da industriens vækstrate har nået et 

steady state niveau, og dermed forsøger konkurrenterne at vinde markedsandele på bekostning af 

hinanden. Virksomhedens produkter har en lav grad af differentiering, da de overordnet set producerer 

identiske produkter, blot adskilt af design. Dette kan dog være et argument for at kunden har rig mulighed 

for at differentiere sig i sit valg af produkt, men overordnet set vil de konkurrerende produkter kunne indfri 

de samme ønsker.  

 

Dette fører til større konkurrence på pris, hvor omkostningerne heraf skal dækkes via producentens 

bundlinje, den første kunde (dvs. butikken) eller pålægges hos forbrugerne. Forbrugerne er illoyale, og man 

må antage at de vil gå efter størst mulig nytte af deres ressourcer. Tilbage står altså B2B kunden og 

producenten. Den eneste der reelt har mulighed for at dække omkostningerne er producenterne, der skal 

drage fordel af deres stordriftsfordele. At nedbringe de faste omkostninger er derfor en prioritet. Med 

Bodums egne produktionsfaciliteter i Portugal skabes i den grad stordriftsfordele og mulighed for volumen, 

men heraf tillige store faste omkostninger. Ydermere har forbrugernes stagnerende købelyst endvidere 

været resultatet af øget rivalisering blandt konkurrenterne for at opretholde deres omsætning. 

 

På markedet for køkkenudstyr med fokus på brand, funktionalitet og innovativt design findes det at Bodum 

har følgende konkurrenter, hvor det er skitseret med pile om Bodum har en konkurrencefordel indenfor en 

produktkategori i forhold til sine konkurrenter eller ej. Eksempelvis vurderes det, at Bodum har en bedre 

strategisk positions i markedet i forhold til Stelton indenfor Kaffe og teprodukter. Hvorimod Rosendahl og 

Royal Copenhagen vurderes til at have en større konkurrencefordel i forhold til Bodum indenfor køkken 

services. 
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Tabel 2 Bodums konkurrenter, egen tilvirkning 

Produktkategori Konkurrenter Bodums position  

Kaffe & te   

 Stelton  

 Eva Solo  

Køkkenservice  

 Rosendahl  

 Royal Copenhagen  

 Georg Jensen  

 Eva Solo  

Elektriske produkter 

 OBH Nordica  

 Kitchen Aid  

 Eva Solo  

Grilludstyr  

 Weber 

 Eva Solo  

 

Selvom Bodum formår, konstant at udvikle nye produkter, differentiere Bodums produkter sig ikke på 

andet end design. Med egen produktionsfabrik i Portugal hvor de mest klassiske og solgte produkter bliver 

produceret, søger Bodum at udnytte sin omstillingsparathed og hermed også nedbringe lagerbindingen, i 

forhold til eventuel produktion hos eksterne leverandører der kræver minimumsordre.  

Trussel fra substituerende produkter 
 
Markedet er præget af stor konkurrence intensitet, da markedet efterhånden er præget af stor innovation 

og kreativitet fra både etablerede rivaler samt nye brands. Bodums produktportefølje spænder bredt, som 

nævnt tidligere, inden for designrigtigt køkkenudstyr. Substituerende produkter tager afsæt i forbrugerens 

præferencer, så Bodum produkter vil i vid udstrækning kunne substitueres. De substituerende produkter er 

ikke nødvendigvis identiske med Bodums produkter, men pris, design og funktionalitet kan virke ens, i 

kundernes øjne. Produktet kan derfor let fravælges til fordel for et andet, hele Bodums produktportefølje 

taget i betragtning.  

 

Kaffe & Te: Bodum er kendt for den klassiske stempelkande der med en enkel og simpel bryggemetode og 

mindst mulig ressourceanvendelse kan brygge smagfuld kaffe på få minutter. Hertil findes et utal af 

muligheder for kaffebrygning, på alt fra elektriske kaffemaskiner, kolbekaffe til mere kompliceret 

kaffebrygning via espressomaskiner. Bodum har positioneret sig stærkt med stempelkanden, men 

kunderne søger ofte til tidsbesparende elektriske kaffemaskiner. Mange producenter laver efterhånden 
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kaffebrygningsmetoder/maskiner, så det handler om at skille sig ud. Den stigende interesse for kaffe, især i 

Asien, kan være med til at øge salget af Bodums bryggemetoder.  

 

E-Bodum: Med er Bodums elektriske produktserie, forsøger Bodum at give forbrugerne farverige, 

funktionelle redskaber til den bevidste forbruger. Designet er strømlinet og industrielt. Produkterne er 

blevet så godt modtaget på det amerikanske marked, at Bodum har satset massivt på udvidelse af den 

elektriske produktlinje. Sværere er det dog på Bodums andre markeder, hvor forbrugerne eksempelvis i 

Scandinavian er blevet vænnet til konstant lave priser på elprodukter, og har derfor svært ved at blive 

overtalt til at betale prisen for varen. E-Bodums produkter møder stor konkurrence fra Kitchen Aids 

produkter. Kitchen Aid er en amerikansk producent af elektriske køkkenprodukter, som har erfaring fra 

elektriske produkter til den industrielle sektor, men som har formået at gøre smarte køkkenmaskiner til en 

del af den almindelige forbrugers køkkenredskaber. 

 

OBH Nordica er et andet konkurrerende brand indenfor produktion af elektriske produkter til 

husholdningen. OBH Nordica opererer på det Skandinaviske marked, med fokus på salgsvolumen. 

Konkurrencen på disse produkter skal derfor findes i hvilket marked og kundens behov for hhv. små eller 

store elkedler, hurtige eller energibesparende, flade brødristere eller høje, moderne industrielt- eller 

klassisk design. Konkurrencen i denne produktkategori er stor, med mange ældre erfarne virksomheder. 

Dette har resulteret i stadigt faldende overskudsgrader. 

 

Køkken/service: Bodum har tidligere produceret hele produktlinjer, kun til bordet. Stigende afgifter på 

porcelæn I Asien har medført en langt lavere profit på produkter I dette materiale. Samtidig har etablerede 

mærker som Royal Copenhagen har specialiseret sig I porcelænsproduktion og gjort dette til sit 

kerneprodukt. Denne succes har Rosendahl ligeledes benyttet, men i en priskategori der er lavere end 

Royal Copenhagen. Eva Solo 

 

BBQ: Weber er en etableret grillproducent på verdensmarkedet. Deres produktportefølje spænder vidt 

med alt hvad der hører til grill. Brandet er kendt for kvalitet til høje priser. Herudover har Eva Solo indenfor 

de sidste par år, lanceret flere grill produkter med fokus på enkelt Skandinavisk design. 

 

Af ovenstående får man hurtigt et billede af at Bodum opererer indenfor nogle produktkategorier hvor der 

er mange spillere i både nærmarkederne og vækstmarkederne, med både erfaring og bredt udvalg. Bodums 

fordel kan dog ligge i at forbrugerne kan relatere Bodums produkter flere generationer tilbage, 
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sammenholdt med de enkelte, klassiske og funktionelle produkter i Skandinavisk design, der hele tiden 

bliver udviklet. Dette understøtter udviklingsministeriet med, ”Godt design bliver et stadigt vigtigere middel 

til at klare sig godt i den internationale konkurrence. Design kan gøre produkter og serviceydelser mere 

attraktive for kunder og brugere, så de kan bære en højere pris ved at differentiere sig fra konkurrenterne 

med nye egenskaber, værdier og kendetegn”(Udenrigsministeriet, 2014). 

 

Med Bodums fokus på trend, udvikling og omstillingsparathed, kan der således være nogle fordele ved 

deres brede produktportefølje. 

 

Truslen fra nye spillere 
 
Truslen fra nye spillere kan med rimelighed antages at være relativ lav, da adgangsbarriererne er store, i 

hvert fald i forhold til visse produktkategorier, her vurderes det at Kaffe & Te kategorien har mindst trussel 

fra nye spillere. Det kræver store initiale investeringer at sætte gang i en produktion samt at bygge et brand 

op. Bodum er en gammel spiller på markedet og har i tidens løb fået bygget et solidt brand op. Stordrifts- 

og erfaringsfordele er derfor nødvendig på volumenmarkederne. Ligeledes kan der forekomme mange 

omkostninger til diverse distributionskanaler og aftaler til leverandører skal etableres. Her må Bodum siges 

at have mange års erfaring med leverandørsamarbejder i Kina, Polen og Portugal hvilket har givet dem 

værdifuld erfaring.  

 

Ved produktion i Kina er der stor risiko for kopiering, og her besidder fabrikkerne viden om produktionen. 

De kinesiske producenter har ikke nogle distributionskanaler ud af Kina, og vil på den måde have svært ved 

at sælge de kopierede produkter til andre markeder end det kinesiske.  Bodum er et historisk dansk brand 

som har stor genkendingsværdi hos forbrugerne. Historie og genkending har stor betydning for et så 

dynamisk marked som dansk design operere i, hvor nye innovative virksomheder konstant spirer.  

 
Kundernes forhandlingsmagt 
 
Den enkelte kunde har begrænset forhandlingsstyrke da den enkelte kunde er lille, men samlet kan 

kundernes forhandlingsstyrke anses som rimelig stor. Kundernes efterspørgsel bestemmer producenterne 

udvalg hos butikkerne. På markedet for køkkenudstyr findes mange andre udbydere, et udpluk blev nævnt 

ovenfor. Kunden kan derfor let differentiere sig, alt efter hvilken præference kunden har, og på den måde 

muligvis finde et lignende produkt hos konkurrenten.  Cykliske forbrugsgoder er produkter der er meget 

indkomstelastiske. Hvis forbrugernes indkomster falder, vil det betyde at de vil forbruge mindre, hvilket 
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fører en faldende efterspørgsel med sig. Dette vil påvirke producenterne til at skulle nedjusterer priserne 

for at tiltrække forbrugerne. 

 

Markedet er ikke gennemsigtigt, hvilket betyder at kunderne ikke har det fulde overblik over priserne. 

Bodum har vejledende priser. Men grundet hele detailmarkedet og dens kæder bliver der spillet stort med 

kampagner, priser og vildledninger af forbrugeren. Dette kan have en negativ virkning på forbrugeren, og 

dermed kan forbrugeren få et negativt syn på Bodum. Til gavn for forbrugeren har Erhvervs- og 

vækstministeriet lavet et initiativ til at imødekomme det ugennemsigtige marked, hvor fokus er at ensarte 

reglerne for produktsikkerhed og klagemuligheder i EU. Uanset ugennemsigtigt marked er forbrugerne så 

oplyste pga. teknologien at der ikke er switcing cost forbundet med valg af produkt. Kunden har derfor 

begrænset omkostninger. 

 
Leverandørernes forhandlingsmagt 
 
Bodum er leverandør til wholesale butikker, det betyder at butikkerne er Bodums primære kunder, også 

betegnet som en leverandør til Bodum. Samtidig er Bodum afhængig af butikkernes promovering samt 

placering af Bodums produkter i butikkerne, i det øjeblik kunderne skal vælge mellem konkurrerende 

produkter. 

 

I input og outputmarkederne benytter Bodum sig af mange forskellige underleverandører af glas, plastik, 

porcelæn og stål. De forskellige underleverandører står for produktionen af enkeltdele, og virksomheden er 

således meget afhængig af de enkelte leverandørernes ressourcer. I Kina er det ofte oplevet at 

underleverandørerne ikke overholder aftalerne med Bodum, dette kan forklares med at der er mange 

kunder der er lig Bodums produktportefølje, så leverandørerne kan let vælge mellem de bedst betalende 

kunder. Dette har også forsaget at Bodums varer bliver forsinket, pga. nedprioritering fra leverandørerne 

side. 

 

Bodum synes at være afhængig af leverandørernes know-how inden for produktion, da størstedelen af 

Bodums produkter bliver produceret af leverandørerne. Det vurderes derfor at tage lang tid, og bibringer 

store omkostninger, at skulle ud og etablere aftaler hos nye leverandører. Der er således switching cost 

forbundet med at finde ny leverandør, og etablere et samarbejde med denne. 

  

I Portugal benytter Bodum sig af mindre glasleverandører som er afhængig af de store ordre Bodum ligger 

hvert år. Disse underleverandører har derfor lav forhandlingsstyrke. I Kina hvor elektriske produkter, samt 
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porcelæn bliver produceret, er Bodum blot en mindre kunde. Her vurderes leverandørernes 

forhandlingsstyrke derfor med rimelighed at være høj. 

5.3 Benchmarkanalyse 

Når konkurrenter sammenlignes bør risiko, branche og produktportefølje for de respektive virksomheder 

være forholdsvis ens, selvom dette ofte ikke er realiteten. Virksomhederne er derfor vurderet på det 

grundlag, at de opererer inden for samme produktportefølje, hermed også risiko samt kapitalstruktur. 

Virksomhederne behøver i realiteten ikke at være identiske for at kunne sammenlignes, da dette ville 

kunne give et indblik i virksomhedernes forskelligheder, eksempelvis prissætning, kvalitet og omkostninger 

etc. der alle har indvirkning på omsætningen, overskuddet og i sidste ende værdien af virksomheden. 

 og dermed styrker og svagheder i forhold til hinanden (Sørensen, 2012).  

 

Til at vurdere Bodums position på markedet er det nødvendigt at sammenligne Bodum med lignende 

virksomheder. Der er udarbejdet en tværsnitsanalyse som måler industriens virksomheders performance, i 

forhold til hinanden.  

 

De sammenlignede brands er valgt da de opererer i branchen for husholdningsprodukter med fokus på 

kvalitet, funktionalitet og design. Bodum oplyser i deres årsrapport at de ikke ynder at opgive deres 

konkurrenter af konkurrencemæssige hensyn. Derfor har opgaveskriver vurderet samt udvalgt nogle 

kendte globale brands, der i en, eller nogen grad må vurderes at kunne konkurrere med Bodum.  

 

I tabellen herunder er virksomhederne sammenlignet på baggrund af historisk afkast til egenkapitalen ROE, 

samt, afkastkravet til den investeret kapital ROIC. Det skal understreges at benchmarkingen er lavet på 

baggrund af virksomhedernes aflagte årsrapporter (Bodum, 2009;2012; Royal Copenhagen, 2009;2012; Eva 

Solo, 2009;2012; Stelton, 2009;2012; Rosendahl, 2009;2012; Georg Jensen, 2009;2012; OBH Nordica, 

2009;2012), så benchmarkingen er kun medtaget for at skabe et hurtigt overblik over branchens 

performance i forhold til Bodum. Der er således heller ikke taget højde for eventuelt forskellig anvendt 

regnskabspraksis, samt risiko eller forskelle i kapitalstruktur. Hertil skal lægges usikkerheder omkring 

udregningen af de forskellige nøgletal, da det tidsmæssigt ikke har været muligt at reformulere 

årsregnskaberne. Bodums nøgletal er heller ikke reformuleret i benchmarkanalyse for at skabe konsistens. 
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Tabel 3 Benchmarkanalyse, egen tilvirkning 

ROE (pct.) ROIC før skat  (pct.) 

 2009 2010 2011 2012  2009 2010 2011 2012 

Bodum 29,6  15,7 11,2 18,2  10,6 14,5 11,5 15,8 

Royal 
Copenhagen 

- - -6 44,39  - - 9 17,6 

Eva Solo 12,08 4,49 7,31 17,13       7,23 2,8 5,5 11,08 

Stelton 15 7,8 4 23,5  14,1 9,3 6,11 16,3 

Rosendahl 3,5 3 3,3 2,6  3 2,5 3,2 1,4 

Georg Jensen -6 3 2 -4  -20 10 4 1 

OBH  16,8 -34,7 -433,3 86,4  7 -4,2 -15,2 -6,8 

 

ROE - Return on Equity er afkastkravet til egenkapitalen og kan betegnes som en forrentning til 

aktionærerne. Det kan ses at Bodum over den fireårige sammenligningsperiode producerer et afkast på 

mere end 10 pct. Dette er en langt højere forrentning end Rosendahl og Georg Jensen har formået at 

realisere hvor afkastet på egenkapitalen ligger på et niveau under 4 pct. hvert år. Til gengæld formår 

Stelton og Royal Copenhagen at sende en næsten fordoblet forrentning siden 2011, i aktionærernes 

retning. Dette betyder at virksomheden skaber et årets resultat der set i forhold til størrelsen på 

virksomhedens egenkapital er voksende. 

 

ROIC – Return on Invested Capital betegner forrentningen på den kapital der er investeret i driften. ROIC er 

beregnet på før skat basis, da dette gør virksomhederne sammenlignelige, uanset skatteprocent. Af 

sammenligningsperioden ses det at Eva Solo og Stelton øger deres afkast til den investerede kapital fra 

2011-2012. Dette senarie er også gældende for Royal Copenhagen der næsen fordobler afkastet. 

 

At størstedelen af benchmark virksomhederne formår at skabe en stigende ROIC, kan give en indikation af 

at branchens virksomheder er blevet bedre til at styre og tilpasse deres driftsaktiver. Dette indbefatter 

mere profitable produkter samt omkostningsminimering i hele forretningsprocessen. Benchmark analysen 

fremhæver yderligere de virksomheder der har formået ikke at kapitaltilpasse forretningen når dette har 

været nødvendigt. Modsat virksomheder som Bodum med en ROIC på knap 16 pct. i 2012, har Rosendahl 

og Georg Jensen kun en ROIC på under 4 pct. Dette kan betyde at virksomhederne har mange 

forpligtigelser til kreditorer, og eller at virksomhederne har haft brug for at lave store investeringer løbende 

i driftsaktiver, som eksempelvis lager. ROIC for Georg Jensen kan endvidere afspejle fortsat stigende 

omkostninger til råmaterialer, da virksomheden forholdsvis bearbejder metalmaterialer i deres 

produktfremstilling. Overordnet set lader det dog til at virksomhederne har øget deres omkostningsfokus, 

samt øget tilpasning af driftsaktiverne. 
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5.4 SWOT 

Den gennemgående strategiske analyse opsamles i et SWOT diagram, for at pointere Bodums styrker, 

svagheder, muligheder og trusler der vurderes at kunne møde Bodum i fremtiden. Punkterne anvendes til 

videre klarlæggelse af Bodums risici og usikkerheder virksomheden skal være opmærksom på, kan 

forekomme ved at lave store investeringer i eksempelvis produktionsfaciliteter. 

 

Tabel 4 SWOT, egen tilvirkning 

Interne forhold 

Styrker Svagheder 

Historisk dansk brand, nærhed  
Unikt design 
Erfaring og ekspertise 
Miljøvenlig, se også muligheder 
Produktudvikling via eget designteam 
Kvalitetsfokus 
Fysisk tilstedeværelse i fokusmarkeder   
Omstillingsparat  
Omkostnings fokus 
Økonomisk uafhængighedsforhold 
Familieejet virksomhed  
 

Ca. 30 pct. af omsætningen fra kerneprodukt  
Afhængig af produktion i Asien 
Meget afhængige af B2B kunder 
Bredt sortiment  
Familieejet virksomhed 
 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

EU støtte til investeringsprojekter (Portugal) 
Stigende forbrug af kaffe i USA 
Stigende kaffeforbrug i Asien (Bodum vil ikke 
anvende som salgskanal) 
Fokus på CSR og oplysning herom til forbrugerne 
Innovation omkring materialer  
Potentiel vækst i Tyskland og Frankrig 

Omkostningsinflation i Kina 
Kina slækker på miljø og kvalitetskrav 
Branchen er konjunkturfølsom 
Mættet markedet 
Mange konkurrenter 
Produkterne er forholdsvis lette at substituere 
Prisstigninger på materialer 

 
 

Baseret på den strategiske analyse kan det konkluderes at Bodum realisere et afkast på sine 

driftsinvesteringer på niveau med branchen eller bedre. Det indikerer at Bodum er gode til at 

kapitaltilpasse virksomheden. Ydermere har analysen belyst de væsentligste ikke-finansielle drivers, der må 

konkluderes at have størst betydning for Bodum og industrien, virksomheden befinder sig i. Den 

økonomiske udvikling kan Bodum kun forsøge at afvige fra ved konstant at være synlig i markedet, og ved 

konstant optimering af produktions- såvel som generelle arbejdsprocesser. Nøgleordet er omstillingsparat. 

 

Bodum skal fortsat skabe nærhed på sine markeder for på den måde at være tæt på efterspørgsels-, pris- 

og ikke mindst udviklingen i trends. Kommunikation af miljøkrav og håndtering heraf bør have endnu større 
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fokus, da fremtiden tegner sig for dette. Disse drivers har stor indvirkning på omsætningen, og industrien 

antages derfor at være meget omskiftelig baseret på de mange konkurrenter. 

5.5 Globaliseringsstrategi 

5.5.1 Udviklingen i Bodums globaliseringsstrategi 

Bodum har indtil nu sourcet størstedelen, ca. 70 pct., af deres produkter fra leverandører i Kina, og resten 

af produkterne er blevet produceret på egen fabrik i Portugal. Alle produkter fra Kina og Portugal er efter 

produktion blevet distribueret til et centrallager i Danmark, hvorfra varerne er blevet distribueret videre til 

kunder over hele verden via uafhængige distributører. Dvs. Bodums internationaliseringsstrategi har været 

karakteriseret som primært markedsbaseret, hvor både produktion har været outsourcet og hvor 

strategien har været eksport til alle lande, via lokale salgskontorer. Bodums designafdeling, samt marketing 

og finans har været holdt inhouse, så jf. værdikædesmilet fra kapitel 3, så har Bodums strategi indtil videre 

passet med den traditionelle måde fordele sin værdikæde på, ved at outsource masseproduktion til 

lavtløns- lande og beholdt de mere kapitalintensive og værdiskabende aktiviteter indenfor virksomhedens 

rammer. Dog har de seneste års sociale og økonomiske forhold gjort at Kina, som i mange år har været 

benyttet som produktionsland af et utal af virksomheder, gået hen og blevet for omkostningstungt at 

producere i. Kinas hurtige udvikling, høje vækstrater og voksende indkomster i de seneste år er gået hen og 

ændret det globale verdensbillede og kineserne er nu selv begyndt at lede efter billigere 

produktionsmetoder pga. stigende lønninger til produktionsarbejderne (Warming, 2014).  

 

Derfor står Bodum nu overfor nogle valg der skal træffes for at få en så vidt mulig profitabel forretning, 

også i fremtiden. Ulrik Justesen (2004) forklarer, at inden Bodum traf valget om at flytte produktionen, 

undersøgte Bodum hvilke alternative produktionsmuligheder markedet kunne tilbyde, hvor leverandører i 

blandt andet Mexico, Malaysia, Indien, Sri Lanka, Vietnam, Europa ud over Portugal, Tyrkiet, og flere 

østeuropæiske lande blev undersøgt. Efter en grundig analyse af fordele og ulemper omkring produktionen, 

blev det vurderet at usikkerhederne og udfordringer i de lande var for store. Ulrik Justesen (2004) forklarer 

yderligere at hvor det naturlige valg for Bodum måske ville have været at rykke videre til andre asiatiske 

lande med lavere omkostninger, så vurderede ledelsen i Bodum at de samlede omkostninger rent faktisk 

heller ikke kunne blive holdt nede på sigt, da man i mange af disse lande ligeledes ser positiv vækst. Derfor 

faldt valget på at udvide Bodums eksisterende fabrik fra 6000 km2 til 20.000 km2. i Portugal så den 

fremover kommer til at stå for størstedelen af virksomhedens produktion.  
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Bodum har vurderet at den finansielle krise fortsat vil have et greb i Sydeuropa og gør det på den måde 

attraktivt for Bodum at satse på egen fabrik i Portugal pga. relativt lave lønomkostninger. Dertil kommer at 

Bodum vil kunne opnå støtte fra EU til investeringen hvis fabrikken opfylder nogle krav (Europa 

Kommissionen, 2014). Derudover påstår CFO, Ulrik Justesen at Bodum faktisk vil kunne opnå en højere 

margin i Portugal da de vil kunne producere til samme priser som i Kina, ”man fandt ud af at der faktisk var 

mange af produkterne man kunne lave til samme priser som vi fik ude i Kina og herudover vil vi på 

produkterne kunne spare fragtomkostningerne, og når man får leveret varer fra Kina så er der også 

toldomkostninger, så der var faktisk nogle ret store besparelser (Justesen, 2014). 

 

Det har ikke blot været de finansielle forhold som har forårsaget at Bodum har tage den radikale beslutning 

om at satse på egenproduktion i Portugal. Ulrik Justesen forklarer at der længe har været et stort behov for 

at kunne kontrollere produktionsomkostningerne, men derudover også at reducere bekymringerne 

omkring korruption og kopiering, reducere usikkerhederne for lang lead time mellem Kina og Billund, samt 

problemer med dårlig kvalitet af produkterne. Disse usikkerheder og problemer omkring sourcingen fra 

Kina forårsager at Bodum konstant må betale store advokatomkostninger (Justesen, 2014).  

5.5.2 Bodums insourcingsstrategi 

Målet for Bodums fabrik i Portugal er at producere 80 pct. af alle produkter selv, og de resterende 20 pct. 

skal forsat sources fra Kina.  Bodum har ved denne løsning valgt at inkludere sin værdikæde endnu mere 

end før, hvor Bodum før i tiden valgte at outsource størstedelen af sin produktion, er størstedelen af denne 

del nu insourcet, dvs. produktionen finder sted indenfor Bodums ejerskab, ledelse og kontrol. Set i forhold 

til værdikædesmilet, så har Bodums strategi ændret sig, så masseproduktion ikke længere findersted i de 

traditionelle lavtlønnede produktionslande da det i Bodums tilfælde giver mere mening for dem at insource 

størstedelen af produktionen til egen fabrik i Portugal. 

 

Bodums overordnede internationaliseringsstrategi i forhold til transaktionsomkostningsteorien er stadig 

eksportstrategi via lokale salgskontorer, dvs. rent markedsbaseret, hvor Bodum kommer ind på nye 

markeder via eksport, med lokale salgskontorer, og ikke etablere produktion i nogle af de lande hvor 

Bodums produkter bliver solgt. Derimod, så har produktionsstrategi ændret sig fra at være markedsbaseret 

til nu at ligge i den modsatte ende hvor både kontrollen og ressourceengagementet er høje, se figuren 

nedenfor. 
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Figur 9 Transaktionsomkostninger: Kontrol vs. Ressourceengagement, egen tilvirkning. 

 

 

5.5.2.1 Fordele ved Portugal 
 
Udover fordelene som bedre leveranceevne til kunderne samt bedre kvalitet ved at producerer på egen 

fabrik i Portugal, så ligger Ulrik Justesen (2014) også stor vægt på at Bodum vil komme tættere på 

produktionen. Ved at have egenproduktion i Portugal, vil Bodum opnå en helt anden fleksibilitet omkring 

produktionsmetoder og implementeringen omkring nyt design og produkter. Bodums design team vil langt 

hurtigere og lettere kunne kontrollere produktionens forløb, i stedte for at finde ud af, langt inde i 

processen, eller ved modtagelse hos kunden at et produkt er produceret forkert.  

 

Ulrik Justesen (2014) ligger yderligere stor vægt på at Bodums brandværdi vil stige og få en klar fordel 

overfor konkurrenterne, som stadig producerer i Kina, da Bodums produkter ikke længere vil være Made in 

China men Made in Portugal. Dette imødekommer forbrugernes stadigt stigende fokus på autencitet.  

 

Lead-time er blevet gjort kortere da man vil kunne sende varer direkte fra Portugal til kunderne (B2B). 

Transporten til kunderne i USA og Canada er stadig langt væk, men et led i logistikken er blevet forkortet 

sammenlignet med før, hvor alle varer som blev produceret i Kina først blev sendt til Billund og derefter 

videre ud til kunderne. 

 

Kopieringsrisikoen vil ligeledes blive reduceret, som Ulrik Justesen (2014) fremhæver, er der helt sikkert en 

risiko ved at outsource produktionen til en kinesisk leverandør. Ikke blot kunne leverandøren kopiere 
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produkterne, men også Bodums konkurrenter vil måske kunne få adgang til dem, da de højst sandsynligt 

benytter de samme leverandører som Bodum. 

5.5.2.2 Ulemper ved Portugal 
 
Fordelene ved Portugal synes meget større end ulemperne. Ulrik Justesen (2014) er dog godt klar over at 

der uden tvivl vil være uforudsete omkostninger og ligeledes mange udfordringer med den portugisiske 

kultur, som han mener, adskiller sig fra den danske. Men i forhold til samarbejdet med kinesiske 

leverandører, vil det være meget lettere at takle og løse.  

Portugisere har jo deres måde at argere på, derfor er der selvfølgelig også her et samarbejde der vil tage tid at få 
oparbejdet og finde hinanden. På nogen punkter er det bestemt den samme udfordring i Kina, som vi har og vil få i 
Portugal. De er dog lidt mere samarbejdsvillige i Portugal. De problemer vi ser i Kina, ser vi blot længere tid i forvejen i 
Portugal, der er jo ikke så langt fra, varerne bliver produceret til de er i Billund. Derfor opdager vi fejl meget før. De 
problemer vi har haft i Kina, er der netop også noget med kvaliteten at gøre. Så mange af de ting vi oplever i Kina 
oplever vi også i Portugal, når vi flytter. Men det handler jo om tid og få det bearbejdet, men det er ikke noget  
problem, for de har en helt anden tilgang til samarbejde end kineserne (Justesen, 2014).  
 

En anden risiko ved at etablere produktion i Portugal er at lønomkostningerne vil stige i takt med at der 

kommer vækst i Europa igen. Bodum har dog vurderet at fabrikkens beliggenhed ligger i et så afsides sted 

at arbejdsløshed i dette område ikke i øjeblikket vil falde. Derudover er der heller ikke andre store 

virksomheder i nærheden som kan lønomkostningerne til at stige (Justesen, 2014).  

 

Dog ser Bodum et problem med logistikken i Portugal, da Bodum allerede nu i højsæsonen har problemer 

med at finde fragtmænd der kører ud af Portugal, fordi der generelt ikke er så meget aktivitet ind til 

Portugal pga. lav import og dvs. at der ikke er nogen som skal køre ud igen. Bodum er dog i gang med at 

etablere et samarbejde med DSV, så dette problem vil højst sandsynlig blive løst.  

 

Hvad angår risici er det endnu usikkert hvornår fabrikken vil stå produktionsklar. Det kræver en masse 

random-cost i form ar medarbejdertimer samt materialeforbrug, at få indstillet maskinerne til den rette 

kvalitetsmæssige produktion. Med denne usikkerhed opstår risikoen for overskridelse af det fastlagte 

budget, der er lagt for gennemførelsen af investeringen. Når produktionen så bliver sat i gang, vil Bodum 

sætte sig i besiddelse af store faste omkostninger, og dermed øges virksomhedens driftsmæssige risiko i 

tider med faldende omsætning. 
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5.6 Delkonklusion  

Bodum har taget beslutningen om at stoppe outsourcing til Kina pga. mange problematikker og uforudsete 

omkostninger og har i stedet valgt at insource produktionen til egen fabrik i Portugal. For at besvare 

opgavens delspørgsmål: Hvad er de væsentligste faktorer som spiller ind når outsourcet produktion bliver 

insourcet tilbage til Bodum? Så er der blevet foretaget en strategisk analyse af Bodum, hvor både 

omverdenen og branchen er blevet analyseret for bedre at kunne forstå Bodums position i markedet og 

ydermere for at forstå de valg virksomheden har taget som i sidste ende vil have betydning for 

værdiansættelsen af selskabet.  

 

Ud fra den foregående analyse så er det meget klart at Bodum har haft et stort behov for kontrol over sin 

produktion. Dette relaterer sig både til kontrol med omkostningerne, og kontrol i forhold til leveringstider, 

kvalitet og andre risici. 

Omkostninger 

I Pest-analysen blev omverden analyseret og det stod klart at Kina, som i mange år har fungeret som 

sourcingland ikke længere har vist sig profitabelt, som stigende lønninger, specielt ikke når man medregner 

de mange indirekte omkostninger i forbindelse med forlænget lead-time, brudte aftaler etc. Da Bodum har 

valgt at fokusere på USA og Europa som salgsmarkeder, og fokuserer nu på udvikling af disse, anses Kina 

ikke som aktuelt salgsmarked. Det er derfor ikke længere rentabelt for Bodum at producere størstedelen af 

sine varer i Kina pga. transportomkostninger og kinesisk moms. Bodum har derfor undersøgt markedet for 

alternative producenter, hvor det har vist sig at en kæmpe udvidelse af deres egen fabrik i Portugal vil være 

den mest optimale strategi, da omkostningerne i Portugal befinder sig på et konkurrencemæssigt lavt 

niveau.  

Fleksibilitet og kvalitet  

Porters five forces har analyseret Bodums position omkring konkurrenterne og har fundet det vigtigt at 

være fleksibel og omstillingsparat, udover konkurrencedygtig pris. Ved at have produktion tæt på Bodums 

design team i Schweiz, kan produktionen lettere kontrolleres. Tillige vurderes at fabrikken vil kunne leverer 

hurtigere og mere effektiv produktion i høj kvalitet. Samtidig optimering af lead-time fra produktion til 

kunde. 

Andre risici 

Kopieringsrisikoen vil ligeledes blive reduceret, da Bodum nu vil have fuld kontrol over 

produktionsprocessen.  
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Med afsæt i den foregående gennemgang af Bodums nye produktionsstrategi, så Bodums to strategier 

stillet op i tabellen nedenfor. Den ene strategi repræsenterer strategien hvis Bodum fortsatte sin 

nuværende sourcingstrategi og den anden strategi er den nye insourcingstrategi som Bodum har valgt at 

følge fremadrettet. De to strategier er beskrevet nedenfor: 

 

Sourcingstrategi: Outsource størstedelen af produktionen til Kina, 70 pct. samt offshore produktion til 

Portugal 30 pct. på egen fabrik 

Insourcingstrategi: Insource størstedelen af produktionen til Portugal, 80 pct. samt outsource 20 pct. af 

produktionen til Kina 

 

Tabel 5 Bodums to strategier, egen tilvirkning 

 Sourcingstrategi Insourcingstrategi 

Produktionsstrategi Outsourcing til underleverandører Offshore til datterselskab i Portugal 

 Portugal - 30 pct. offshore 
 Kina - 70  pct. outsourcing 

Portugal - 80 pct. offshore  
Kina - 20 pct. outsourcing 

Fokus Lave produktionsomkostninger (salg til det 
kinesiske markedet spiller ikke ind) 

Nærhed til Danmark og Schweiz  
Reduktion af totale omkostninger 

Ressourceengagement Kontrakt  
Markedsvilkår 

Fuld udenlandsk investering  
(dog EU støtte) 

Kontrol “Ingen” kontrol pga. fysisk og psykisk 
afstand  
Dog fleksibel måde at producerer da 
”ingen” behov for lager 

Fuld kontrol over daglig drift  
Mindre risiko for kopiering og korruption 

Risiko Afhængig af leverandører  
Stor kvalitetsrisiko 
Kulturforståelse 
Kopieringsrisiko 

Ufleksibel (store faste omkostninger)  
Lang omstillingsproces 
Budgetoverskridelser 
Fabrikken kan ikke levere 

 

Strategierne er opstillet til videre brug for analysen af opgavens hovedspørgsmål, nemlig hvordan værdien 

af Bodum påvirkes når størstedelen af produktionen går fra at blive outsourcet fra Kina til at blive insourcet 

til egen fabrik i Portugal. For at kunne besvare dette, vil der være behov for en historisk regnskabsanalyse 

af Bodums hidtidige strategi, som vil danne grundlang for en videre værdiansættelse af Bodums 

sourcingstrategi og derefter en værdiansættelse af insourcingstrategien. 
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6. Regnskabsanalyse  

Bodums regnskab er et konsolideret regnskab. Regnskabet inkluderer årsregnskab for Peter Bodum A/S og 

alle selskabets datterselskaber. Bodum er en stor ikke-børsnoteret virksomhed og aflægger derfor regnskab 

i henhold til regnskabsklasse C. Bodum har aflagt regnskab i henhold til årsregnskabsloven, IFRS over hele 

den analyserede periode. 

 

Formålet med reformuleringen af Peter Bodums A/S regnskaber er for at anskueliggøre den økonomiske 

udvikling i virksomheden, over en periode. Ved analyse af regnskabet er der brug for korrektioner af de 

enkelte regnskabsposter, hvilket fører til en reformulering af virksomhedens aflagte regnskaber, for en 

periode på fem år. Ved reformulering fjerner man eventuelle støjkilder der måtte være i det opgjorte 

regnskab. Eksempler på mulige støjkilder, kan være sløring af virksomhedens egentlige præstation, ved 

eksempelvis at dække over ”dårlige” tal, eller usædvanlige regnskabsposter der er placeret ”forkert” 

(Sørensen, 2012; Petersen & Plenborg 2007). Ydermere vil der igennem regnskabsanalysen samt 

rentabilitetsanalysen, blive benyttet Bodums effektive skatteprocent. 

6.1 Reformulering af årsregnskab 

En reformulering af Peter Bodums A/S regnskab er nødvendig for at kortlægge virksomhedens aktiviteter, 

indtjening og for at kunne foretage en analyse af Bodum rentabilitet, som senere skal anvendes til 

budgetlægning. I efterfølgende afsnit fortages en reformulering af Bodum egenkapitalopgørelse, balancen 

samt resultatopgørelse. Reformuleringen skal anskueliggøre virksomhedens drifts- og finansielle aktiviteter, 

for hermed at få et overblik over virksomhedens primære forretning og dermed, hvorfra virksomheden 

generer indtjening og skaber værdi. I Bodums tilfælde er driftsaktiviteterne den primære aktivitet, hvor alle 

finansielle aktiviteter omfatter behovet for kapital som driftsaktiviteten kræver. Herudover benyttes den 

finansielle aktivitet til anbringelse af al overskydende likviditet. 

 

Som det kan ses i tabellen nedenfor, så var årets resultat for Peter Bodum A/S for det senest tilgængelige 

regnskab for 2012 på 1,617 mio. USD, hvilket svarer til en stigning på 28 pct. siden året før. Som det også 

kan ses så er omsætningen faldet markant siden 2008 med over 50 pct., til 51.706 mio. USD, ikke des 

mindre er EBIT siden 2011 steget fra 2.130 mio. USD til 2.765 mio. USD som svarer til niveauet i 2008. 

 

Generelt var året 2009 et rigtig godt år for Peter Bodum A/S, som på trods af faldende omsætning leverede 

det bedste årets resultat i analyseperioden, på 9.612 mio. USD. Resultatet skal ses i lyset af at 

virksomheden i 2009 lavede en del omstruktureringer i hele koncernen (Årsrapport, 2009), hvor antallet af 
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selskaber, samt heraf personaleomkostninger, blev halveret i takt med en dalende omsætning. Med afsæt i 

omstruktureringerne forelå der virksomhedssalg for sammenlagt 4.487 mio. USD. 

 

Tabel 6 Historisk udvikling af nettoomsætning og omkostninger  

Omsætning 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 111.372.780 80.192.482 56.687.512 56.046.194 51.706.806 

Året resultat 2.511.873 9.612.339 3.335.471 1.261.835 1.617.572 

Vækst i nettoomsætning i pct.  -39 pct. -41 pct. -1 pct. -8 pct. 

Gns. Vækstrate i pct. -22 pct.     

Omkostninger USD 2008 2009 2010 2011 2012 

Produktionsomkostninger 64.554.522 51.768.663 33.358.482 35.158.858 30.738.102 

Personaleomkostninger 16.843.329 8.886.744 9.585.257 9.851.526 9.637.751 

Andre eksterne omkostninger 24.587.874 13.149.677 8.686.628 7.134.146 7.210.334 

Omkostninger i alt 105.985.725 73.805.084 51.630.366 52.144.529 47.586.187 

Vækst i omkostninger i pct.  -44 pct. -43 pct. 1 pct. -10 pct. 

Gns. Vækstrate i pct. -24 pct.     

 

6.2 Resultatopgørelsen 

Reformulering af resultatopgørelsen foretages for at skabe et mere korrekt billede af den samlede 

indtjening udtrykt ved totalindkomsten, samt fordeling af drift og finansiering (efter skat). Dette gøres ved 

at opdele posterne i drift og finansiering, hvor skatten placeres der hvor den hører til, hvilket betyder at 

skatten bliver fordelt mellem drift og finansiering. Herudover indregnes de poster som påvirker driften, 

men som er bogført udenom resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen, dirty surplus. Disse poster er 

også både af driftsmæssig og finansiel karakter, alt afhængig om de knytter sig til driften eller 

finansieringssiden. Resultatopgørelsen viser ressource forbruget, dvs. indtægter, omkostninger og 

overskuddet. 
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Tabel 7 Reformulering af årsregnskab inkl. totalindkomst, egen tilvirkning 

Resultatopgørelse (USD) 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 111.372.781 80.192.483 56.687.512 56.046.194 51.706.807 

Vareforbrug 64.554.522 51.768.663 33.358.482 35.158.858 30.738.102 

Bruttoresultat 46.818.259 28.423.820 23.329.030 20.887.336 20.968.705 

Driftsoverskud fra salg før skat  2.589.643 5.192.237 3.749.466 2.130.398 2.765.104 

Skat af driftsoverskud 158.763 250.980 274.170 759.425 1.057.388 

Driftsoverskud fra salg efter skat  2.430.880 4.941.257 3.475.296 1.370.973 1.707.715 

Anden totalindkomst i alt 723.573 -15.029 631.570 120.440 -1.024.191 

Total indkomst fra driften 3.154.453 4.926.228 4.106.866 1.491.413 683.524 

Netto renteomkostninger 137.752 -4.908.200 150.900 169.521 145.960 

Skatteskjold 8.445 -237.250 11.034 60.429 55.816 

Netto renteomkostninger efter skat 129.307 -4.670.950 139.866 109.092 90.144 

Koncernresultat 3.025.146 9.597.178 3.967.000 1.382.322 593.380 

6.3 Egenkapitalsopgørelsen 

Formålet med at reformulere egenkapitalen er at gøre regnskabet mere gennemsigtigt og for at afdække 

indtjeningen uanset om den fremgår af resultatopgørelsen eller er opgivet som dirty surplus, derfor 

opdeles bevægelser på egenkapitalen i to grupper: transaktion med ejerne og totalindkomsten. 

Transaktioner med ejerne omfatter transaktioner som udbetaling af udbytte, tilbagekøb af aktier og 

kapitalindskud fra ejerne. Totalindkomsten består af årets resultat plus/minus anden total indkomst, også 

kendt som dirty surplus. Dirty surplus opstår fordi dansk regnskabspraksis gør det muligt at foretage en 

række posteringer direkte på balancen uden om resultatopgørelsen. Ved reformulering af 

resultatopgørelsen erstattes årets resultat (fra det officielle regnskab) med totalindkomsten. Differencen 

mellem årets resultat og totalindkomsten benævnes anden totalindkomst eller dirty surplus. Dvs. at hvis 

differencen mellem årets resultat og totalindkomsten er 0 er der ingen dirty surplus. 

 

Totalindkomst = Årets resultat + anden totalindkomst 
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Tabel 8 Egenkapitalsopgørelse 

Egenkapitalsopgørelse (USD) 2008 2009 2010 2011 2012 

Egenkapital primo 31.494.367 32.847.094 31.483.849 13.454.670 9.339.830 

Transaktion med ejerne:      

Udloddet udbytte -1.892.190 -11.560.494 -19.597.380 -5.221.380 -1.767.065 

Transaktion med ejerne i alt  -1.892.190 -11.560.494 -19.597.380 -5.221.380 -1.767.065 

Totalindkomst:      

Valutakursregulering af 
datterselskaber 

723.573 -15.029 631.570 120.440 -1.024.191 

Anden totalindkomst i alt 723.573 -15.029 631.570 120.440 -1.024.191 

Årets resultat 2.301.573 9.612.207 3.335.430 1.261.882 1.617.571 

Totalindkomst i alt 3.025.146 9.597.178 3.967.000 1.382.322 593.380 

Egenkapital ultimo 32.847.094 31.483.849 13.490.302 9.339.830 8.308.918 

 

Reformulering af egenkapitalsopgørelsen er baseret på de respektive års USD/DKK kurs, dette betyder at 

den beregnede egenkapital ultimo ikke stemmer overens med opgivet egenkapital primo. Dertil vil 

afrundinger også medvirke til at beløbene afviger. Herudover, og ganske væsentligt observeres det at 

totalindkomsten er 2/3 lavere end Bodums opgivet årets resultat. 

6.4 Balance 

Reformulering af balancen opdeler overordnet balance poster i, driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. 

Årsagen til denne opdeling er at kunne identificere hvor værdiskabelsen stammer fra. Driftsaktiver og 

driftsforpligtigelser opstår fra virksomhedens primære drift, hvorimod finansielle aktiver og finansielle 

forpligtelser vedrører transaktioner på kapitalmarkedet. I tabel 9 ses den reformuleret balance, de samlede 

aktiver giver nettodrift aktiver (NDA), også kendt som investeret kapital og på den anden side de samlede 

fordringer de nettofinansielle forpligtelser (NFF) + egenkapitalen (EK). 

 

Tabel 9 Reformuleret balance, egen tilvirkning 

Reformulering af balance  

Driftsaktiver DA 
-   Driftsforpligtigelser DF 
 

Finansielle aktiver FA 
-  Finansielle forpligtigelser FF 
+  Egenkapital EK 

Netto driftsaktiver Netto finansielle forpligtelser + Egenkapital 

 
Herunder ses den reformuleret balance hvor posterne er opdelt som ovenstående.  

Dette bevirker at driftsforpligtigelserne tillægges virksomhedernes driftsaktiver, og herunder giver et 

billede af at de samlede netto driftsaktiver er faldet henover perioden. 
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Samme forhold er gældende for balancens finansielle forpligtigelser, som tillægges virksomhedens 

finansielle aktiver for at findes virksomhedens samlede egenkapital.   

 Tabel 10 Reformuleret balance, egen tilvirkning 

Reformuleret Balance (USD) 2008 2009 2010 2011 2012 

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 

Grunde og bygninger 1.325.668 1.203.447 993.765 851.085 747.822 

Andre anlægs, driftsmateriel 
og inventar 

5.410.907 2.231.753 4.091.577 5.700.355 4.781.149 

Fremstillede færdigvarer og 
handelsvarer 

20.224.105 16.432.857 3.527.350 2.649.328 2.207.241 

Tilgodehavender fra salg 17.436.152 11.593.441 7.692.684 4.588.897 6.527.540 

Skatteaktiv 1.176.185 0 132.015 52.040 0 

Andre tilgodehavender 1.563.517 131.597 1.925.710 690.092 776.272 

Tilgodehavender fra tilknyttet 
virksomheder 

192.247 9.733.743 5.541.248 1.514.896 0 

Periodeafgrænsnings-poster 671.160 383.423 250.134 434.245 483.999 

Driftsaktiver 47.999.941 41.710.262 24.154.483 16.480.938 15.524.023 

Leverandørgæld 4.318.545 6.733.217 3.436.312 2.127.886 2.585.570 

Gæld til tilknyttede 
virksomheder 

3.801.410 2.086.091 59.683 0 1.183.227 

Selskabsskat 112.207 331.979 26.367 569.304 186.956 

Anlægskapital 8.232.162 9.151.287 3.522.362 2.697.191 3.955.753 

Netto driftsaktiver 39.767.779 32.558.975 20.632.122 13.783.747 11.568.270 

 
Reformuleret Balance  
(USD) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Finansielle anlægsaktiver 0 558.950 494.032 762.147 793.059 

Likvide beholdninger 8.596.976 6.801.231 1.253.698 1.280.805 1.207.612 

Netto rentebærende aktiver 8.596.976 7.360.181 1.747.730 2.042.952 2.000.671 

Gæld til kreditinstitutter -
Langfristet 

3.010.285 2.669.511 2.487.442 2.041.908 1.629.058 

Gæld til kreditinstitutter -
Kortfristet 

400.955 409.627 453.056 453.042 464.385 

Bankgæld 3.900.750 0 0 0 0 

Andel gæld - kortfristet 8.211.537 5.356.170 5.949.052 3.991.919 3.166.581 

Netto rentebærende gæld  15.523.527 8.435.307 8.889.550 6.486.868 5.260.024 

NIBD (NFF) 6.926.551 1.075.126 7.141.820 4.443.917 3.259.352 

NFF/NDA 17 pct. 3 pct. 35 pct. 32 pct. 28 pct. 

Aktiekapital 9.460.917 9.633.726 1.781.579 1.740.462 1.767.065 

Overført udbytte + foreslået 
udbytte 

23.386.063 21.850.061 11.708.712 7.599.381 6.541.853 

Egenkapital/Shareholder funds 32.846.980 31.483.787 13.490.291 9.339.843 8.308.918 

Egenkapital + NFF  39.773.530 32.558.913 20.632.110 13.783.760 11.568.270 

Gæld/Egenkapital 21 pct. 3 pct. 53 pct. 48 pct. 39 pct. 
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Ovenstående reformuleret regnskabsopgørelser har nu givet et mere sandfærdigt billede af Bodums 

forretning. Alle virksomhedens poster er nu placeret hvor posterne reelt har skabt værdien i virksomheden. 

At analytiker selv skal udarbejde en sådan reformulering, skyldes at virksomheden rapporterer som 

årsregnskabsloven forskriver, netop ved en skemaopdeling, der i Bodums tilfælde sker ved 

funktionsopdelte opgørelser. Dette vil imidlertid ikke give investor et reelt billede af driftsaktiviteterne og 

finansieringsaktiviteternes størrelse og giver således grund til reformulering af Bodums årsrapporter. Af 

egenkapitalsopgørelsen er det endvidere fremkommet at totalindkomsten på 593.380 USD, afviger 

markant fra årets opgjorte resultat på 1.617.571 USD. Det bør således danne grundlag for investors 

opmærksomhed på mulige risici og tab som valutakursregulering og udbyttebetalinger, kan sløre 

virksomhedens årets resultat. 

 

6.5 Rentabilitets analyse 

Analyse af rentabiliteten gør det muligt at analysere på Peter Bodum A/S indtjeningsevne, og hermed hvilke 

nøgletal der beriger til dette resultat. 

6.5.1 Vækstanalyse  

Virksomheder benytter ofte en indikation for vækst til at vurdere om det går godt eller dårligt i 

virksomheden. En virksomhed kan have høj vækst uden egentlig at tjene penge. Sustainable growth rate 

benævnes ved g. G kan fortolkes som den vækst i egenkapitalen der er skabt af de indtjente midler. 

Væksten g er således en funktion af ROIC, NBC, FGEAR = NIBD/EQ og Payout ratio. Sammenhængen er som 

nedenfor: 

g = ROE * (1 – Payout ratio) 

eller 

g = (ROIC + (ROIC – NBC) * NIBD/EQ) * (1-Payout ratio) 

 

Selvom en virksomhed tegner sig for vækstpotentiale, er det vigtigste ved g at den skal være 

værdiskabende. Hvis Bodums vækst betragtes ud fra ovenstående formel, kan det ses at g over de sidste 

fire år, er reduceret fra 30 pct. til knap 19 pct. 

 

Tabel 11 Vækst 

Vækst (g) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

g = (ROIC + (ROIC – NBC) * NIBD/EQ) * (1-Payout ratio) 30,2 pct. 16,0 pct. 11,7 pct. 18,6 pct. 
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Umiddelbart vil Bodum derfor synes at have en negativ vækst. Men dette kan først konkluderes ved at se 

nærmere på ROIC, WACC og re. Virksomhedens vækst er nemlig værdiskabende så længe ROIC > WACC og 

ROE > re uanset størrelse på den såkaldte vækst.  Dette vil blive analyseret i Dupont-modellen i næste 

afsnit. 

6.5.2 Dupont 

Dupont modellen giver et godt overblik over egenkapitalens forrentnings (ROE), dekomponering i hhv. 

driftsmæssige og finansielle drivere. ROE er et vigtigt nøgletal for investorer, da det netop er udtryk for 

hvor meget den enkelte investors investering er værd, dvs. egenkapitalens forrentning. Fra ROE fortsættes 

analysen ned gennem modellen, og videre analyse af de enkelte nøgletal foretages, på baggrund af de 

reformulerede opgørelser. 

 

Figur 10 Udvidet DuPont-model, Sørensen (2012, s. 210) 

 
 

 
 
 
Egenkapitalens forrentning (ROE) 

Nøgletallet ROE er sammensat af selskabets resultat, selskabets evne til at udnytte fremmedkapital, aktiver 

etc. og kan opgøres som følger: 

ROE = Totalindkomst / Gennemsnitlig egenkapital 
eller 

ROE = ROIC + finansiel gearing. 
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Som ligningen viser, er ROE lig ROIC hvis der ikke bliver brugt finansiel gearing i virksomheden. 

 

Egenkapitalens forrentning udtrykker Bodums totale indkomst som andelen af egenkapitalen. For 

virksomheden Bodum, det betyder at ROE symboliserer værdien virksomheden tjener for hver krone 

Bodums aktionærer investerer i virksomheden. 

 

Tabel 12 ROE 

 2009 2010 2011 2012 

ROE = ROIC + (ROIC - NBC) * FGEAR 29,88 pct. 14,83 pct. 11,05 pct. 18,33 pct. 

ROE = Årets resultat / EK 29,88 pct. 14,83 pct. 11,05 pct. 18,33 pct. 

 

ROE’s værdier, beregnet på en 5 årig periode, det kan udledes at forrentningen af egenkapitalen har ligget 

på et højt niveau omkring finanskrisens indtog i 2008, på ca. 30 pct. Umiddelbart herefter falder ROE 

drastisk til knap 15 pct., sandsynligvis begrundet ved finanskrisen. ROE er stigende i året 2012, sandsynligvis 

begrundet i den øget gearing (FGEAR). Det er dog værd at bemærke at investorerne er tilfredse med 

indtjeningen hvis ROE > re, hvilket det var i 2012, hvor ROE var 18 pct. sammenlignet med re, på 9,17 pct. 

Afkastkravet til egenkapitalen vil blive beregnet i afsnit 8.2.6. 

 
Afkast på netto driftsaktiver (ROIC) 

Nøgletallet ROIC udtrykker virksomhedens evne til at generere overskud i forhold til den investeret kapital. 

ROIC kan beregnes før og efter skat. Før skat benyttes ved sammenligning med andre virksomheder da 

disse formentlig vil have forskellig skattebetalinger. ROIC kan også udtrykkes efter skat som en funktion af 

overskudsgrad (OG) x aktivernes omsætningshastighed (AOH). Hvor OG er et udtryk for forholdet mellem 

omsætning og omkostning (indtjeningsevne), og vil herfor give driftsresultatet pr. omsat krone. AOH er et 

udtryk for hvor god virksomheden er til at tilpasse deres kapital, som er forholdet mellem aktiviteterne og 

virksomhedens investeret kapital, DA + FA, se tabel 9. I nøgletallene kan det bemærkes at faldende ROE 

også afstedkommer faldende ROIC. ROIC er svagt faldende frem til 2011, hvor ROIC er knap 8 pct. Herefter 

stiger ROIC markant til 14 pct. Denne udvikling er afstedkommet ved udviklingen i AOH og OG. 

 
Af nedenstående tabel ses at ROIC efter skat i 2011, er 7,9 pct., hvilket betyder at den kapital der er 

investeret i driften i 2011, kun lige var tilfredsstillende med 0,5 pct., da de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger er beregnet til 7,4 pct. I 2012 ændrer dette forhold sig dog, hvor ROIC stiger til knap 

14 pct. Bodums aktionærer kan derfor endnu, være tilfredse da ROIC > WACC. 
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Tabel 13 ROIC 

 2009 2010 2011 2012 

ROIC = NOPAT/IC 13,66 pct. 13,07 pct. 7,97 pct. 13,47 pct. 

ROIC = OG* AOH 13,66 pct. 13,07 pct. 7,97 pct. 13,47 pct. 

ROIC før skat EBIT/IC 14,36 pct. 14,10 pct. 12,38 pct. 21,81 pct. 

 

Aktivernes omsætningshastighed AOH 

AOH udtrykker den totale omsætning i forhold til netto driftsaktiverne. Det kan ses i tabel 14 at aktivernes 

omsætningshastighed er steget til det dobbelte, fra 2,2 – 4,08, fra 2009 til 2012. Det vil sige at for hver 

investeret krone har virksomheden omsat for 2,2-4,08 USD. Stigning i AOH siden 2011 kan forklares ved 

den bedre kapitaltilpasning virksomheden har opnået. Ved nærmere analyse  er årsagen at gæld til 

kreditorerne er blevet nedbragt, såsom skatteaktiverne, tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder og 

fremstilling af færdigvarer og handelsvarer.  

 

Tabel 14 AOH  

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 111.372.781 80.192.483 56.687.512 56.046.194 51.706.807 

Gn. netto driftsaktiver 
 

36.163.377 26.595.548 17.207.934 12.676.009 

AOH 
 

2,22 2,13 3,26 4,08 

 
Overskudsgrad (OG) 

Overskudsgraden udtrykker forholdet mellem nettoomsætning og gennemsnitlig nettooverskud efter skat. 

Herunder ses i tabel 15 at overskudsgraden er faldende og skyldes formentlig halveringen i 

nettoomsætningen, samt faldende NOPAT, som kan skyldes lavere priser eller mindre profitable produkter. 

Bodums overskudsgrad viser at for hver omsat US dollar tjenes 3 cent i 2012.  

 

Tabel 15 Overskudsgrad 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 111.372.781 80.192.483 56.687.512 56.046.194 51.706.807 

Gn. NOPAT  3.686.068 4.208.276 2.423.135 1.539.344 

Overskudsgrad  6,16 pct. 6,13 pct. 2,45 pct. 3,30 pct. 

 

AOH har i perioden ligget omkring 2-3, hvilket er normalt for branchen (Sørensen, 2012). AOH har været 

stigende, hvilket forklares ved at niveauet i investeret kapital er faldet. Dette ses også ved at udestående til 

kreditorer(FA) er steget i forhold til DA (investeringer, lager og debitorer) som har ligget og svinget, i 
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samme periode. Hvis man derfor kaster lys over overskudsgraden i perioden, kan det bemærkes at denne 

har været faldende.  Dette kan give en indikation af at Bodum ikke har været gode nok til at justere deres 

omkostninger i forhold til markedet og dens tendens til mindre købelystne kunder. Faldet kan skyldes 

mindre profitable produkter, variable omkostninger (løn- og materialeomkostninger) og faste omkostninger 

(administration, distribution og salg). 

 

Herunder ses flere kombinationer af overskudsgrad og aktivernes omsætningshastigheder, og det ses at 

Bodum tilnærmelsesvis ligger omkring forbrugsgoder. Dat kan samtidig bemærkes at Bodums ROIC på 

21,81 pct. før skat og 13,47 pct. efter skat ligger langt over markedet for både kommercielle services og 

forbrugsgoder. 

 

Figur 11 OG og AOH fra udvalgte brancher 1992-2009 (Sørensen, 2012, s. 218) 

 

 

Finansiel gearing (FGEAR) 

Herunder ses Bodums finansielle værdidrivere, SPREAD og FGEAR som bidrager til udviklingen i ROE. FGEAR 

udtrykker endvidere hvorledes virksomheden er gearet og beskriver forholdet mellem egenkapitalen og de 

nettofinansielle forpligtigelser. Bodums gearing er siden 2009 steget markant, fra 0,12 til 0,44 i 2012, 

hvilket dermed nedbringer egenkapitalen ca. ¼ fra 32 mio. i 2009 til 8,8 mio. i 2012. Henført til 

egenkapitalopgørelsen har der været store udbyttebetalinger i 2008, 2009, og 2010. 
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Damodaran (2014) undersøger gearingen i branchen for husholdningsprodukter. Her er den gennemsnitlige 

finansielle gearing fundet til knap 0,20 for det amerikanske marked, sammenholdt med gearingen for det 

europæiske marked hvor gearingen ligger på 0,075. Der er således stor forskel på gearingen på de 

forskellige markeder. Risikoen herfor beskrives i afsnittet om beta. 

 

Tabel 15 FGEAR 

Finansiel gearing 2009 2010 2011 2012 

Netto finansielle forpligtigelser 4.000.838 4.108.473 5.792.868 3.851.634 

Egenkapital 32.165.383 22.487.039 11.415.067 8.824.381 

FGEAR (NFF/EK)  0,12   0,18   0,51   0,44  

 

SPREAD 

SPREAD er forskellen mellem afkastet til den investeret kapital ROIC og renteomkostningerne på gælden, r.  

Gældens renteomkostninger er imidlertid ikke så lette at måle hvis virksomheden ikke opgiver dem. Der 

gælder derfor at såfremt ROIC overstiger NBC i pct., da vil ROE overstige ROIC. Graden hvormed ROE 

overstiger ROIC afhænger af størrelsen på SPREAD samt den finansielle gearing (Sørensen, 2012). En 

estimering af renteomkostningerne kan dog fortages tilnærmelsesvist ved NFF/Bogført egenkapital. Kun en 

estimering kan fortages da NBC påvirkes af forskellen mellem ind- og udlånsrenten, samt andre finansielle 

poster som valuta etc. Derfor modsvarer NBC kun sjældent virksomhedens reelle lånerente. Over den 

analyseret periode kan det ses at Bodums SPREAD ligger på gennemsnitlig 9 pct.  

 

Tabel 16 SPREAD 

Rentabilitet/Nøgletal 2009 2010 2011 2012 

ROIC = NOPAT/IC 13,66 pct. 13,07 pct. 7,97 pct. 13,47 pct. 

Gns. Lånerente = NFO efter 
skat/NFF 

-116,75 pct. 3,40 pct. 1,88 pct. 2,34 pct. 

SPREAD = (ROIC - NBC) 130,41 pct. 9,66 pct. 6,08 pct. 11,13 pct. 

 

6.6 Opsamling 

Med indblik i ovenstående nøgletal kan en sammenhæng altså konkluderes, ved at ROE afhænger af 

udviklingen i ROIC. Hvor ROIC udtrykker værdidriverne i driftsaktiviteten, som er finansieres ved både NFF 

og EK, dette forhold illustrerer FGEAR netop. For Bodum gælder der at den historiske udvikling har medført 
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en halvering i omsætningen. Dette er imidlertid ikke dårligt for virksomheden, da rentabilitetsanalysen viste 

at indtjeningen og dermed forretningen, er blevet optimeret ved drifts- og kapitaltilpasning.  
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7. Budgettering 

For at kunne værdiansætte Bodums to strategier, vil der blive lavet et budget for Bodums sourcingstrategi 

og et for egenproduktionsstrategien. Eftersom Bodum har ændret sin produktionsstrategi radikalt, vil de to 

budgetter derfor udvikle sig forskelligt. Grundlaget for udviklingen i de forskellige værdidrivere for de to 

strategier er tilvejebragt via den strategiske analyse og regnskabsanalyse. Det skal dog understreges at 

budgetposterne er baseret på bedst kvalificeret skøn ud fra implicitte og eksplicitte informationer om 

Bodum, og er derfor ikke absolutte sandheder. Nedenfor beskrives de finansielle værdidrivere der kan 

betragtes som værende de væsentligste for værdiansættelsen af Bodum:  

 Salgets vækstrate 

 Driftsomkostninger 

 Andre eksterne omkostninger 

 Ændring i netto driftsaktiver  

 Aktivernes omsætningshastighed og overskudsgraden 

Der er valgt en budgetperiode på 5 år, da udviklingen i markedet ikke synes at kunne argumentere for en 

længere budgetperiode. Vurderingen bygger samtidig på at Bodum er en moden virksomhed som har 

opereret i mange år i et modent marked og ikke en virksomhed i voldsom vækst, og vil på den baggrund 

kun opleve moderate vækstrater (Sørensen, 2012, s. 252). Herudover vil der benyttes den danske 

selskabsskatteprocent på 25 pct. igennem den videre budgettering. Virksomheders skattebetaling er i 

praksis varierende, da virksomheder ofte anvender skatteaktiver samt ved gældsoptagelse opnår et 

skatteskjold.  

7.1 Budgettering af sourcingstrategi 

7.1.1 Forudsætninger 

Salgets vækstrate 
 
Nettoomsætningen fastlægges til at stige marginalt på baggrund af den strategiske analyse. Det 

forudsættes at omsætningen vil forblive på samme niveau som 2011/12, herefter let stigende til 3 pct. over 

budgetperioden og forbliver på dette niveau i terminalperioden.  Vækstraten i terminalperioden er valgt 

med udgangspunkt i undersøgelsen af Petersen et al. (2006), hvor den gennemsnitlige vækstrate i 

terminalperioden er 3,1 pct. Med det nuværende inflationsniveau på ca. 2 pct. p.a. er den forventede 

realvækst ca. 1 pct. for ikke-noterede danske virksomheder, som svarer til den gennemsnitlige realvækst i 

Danmark de sidste 4 år.  
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Produktionsomkostninger  
 
Historisk set har produktionsomkostningerne ligget på et niveau mellem 58-65  pct. af nettoomsætningen. 

Selvom produktionsomkostningerne har ligget på 59 pct. i 2011/12 vurderes disse omkostninger ikke at 

falde, da lønomkostninger, priser på råvarer og den fortsatte korruption i Kina vil have stadigt større 

indvirkning på disse omkostninger. Det forudsættes derfor at produktionsomkostningerne vil ligge på et 

relativt højt niveau, ca. 62  pct. i hele budgetperioden. 

 
Andre eksterne omkostninger  
 
Disse omkostninger har ligget nogenlunde stabilt over de sidste fire år på ca. 14  pct. i gns. Omkostningerne 

vurderes derfor at fortsætte på samme niveau med nuværende sourcing strategi. 

 
Netto driftsaktiver  
 
Der spås overordnet ikke store ændringer i den investeret kapital, så alt i alt vil denne post fortsætte på 

samme niveau i hele budgetperioden. 

 

Grunde og bygning vurderes der ikke at blive investeret yderligere i, værdien heraf vil derfor falde med 

afskrivningerne. Derimod har der historisk set været etableret ny-investeringer på anlæg, driftsmateriel og 

inventar hvert år for 1,2 mio. USD i gns. Det må vurderes at hvis Bodum skal opretholde den samme 

driftsposition vil fremtidige budgetår fortsætte på samme gennemsnitlige niveau. 

 

Andre driftsaktiver 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, tilgodehavender fra salg, skatteaktiv, andre tilgodehavender og 

periodeafgrænsningsposter vil blive budgetteret i forhold til historisk udvikling af regnskabstal over de 

sidste 5 år. Tilgodehavender fra tilknyttet virksomheder har haft store udsving over de sidste 5 år, så det 

vurderes at det ikke vil være aktuelt at benytte gennemsnitstal for denne post, i stedet er der budgetteret 

500.000 USD . 

 

Anlægskapitalen er budgetteret til at udgøre 19 pct. af driftsaktiverne, som er gennemsnit over de sidste 5 

år. 
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Aktivernes omsætningshastighed 
 
AOH, som i denne værdiansættelse, er en funktion af nettoomsætningen delt med netto driftsaktiverne, vil 

fortsætte i nogle lune konstant leje som sidste budget år. 

 
Overskudsgraden 
 
OG som er en funktion af driftsoverskud efter skat (NOPAT) divideret med nettoomsætningen, vil ligeledes 

fortsætte som på samme niveau som i de historiske regnskaber over hele budgetperioden. 

 
Afskrivninger 
 
Årsregnskabsloven kræver at anlægsaktiver som har en begrænset levetid, formindskes med afskrivninger, 

der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid (Petersen og Plensborg, 2007). Der 

findes forskellige metoder til at afskrive aktiver med, i denne opgave anvendes lineære afskrivninger som 

anser værditabet på et aktiv til at være en funktion af tid snarere end brug.  Ifølge Bodums årsregnskab 

foretages der lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventet brugstider: 

 

Bygninger 20-50 år Lineært 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Lineært 

 

Da det er svært at beregne de nøjagtige historiske lineære afskrivninger vil der i budgettet blive benyttet et 

gennemsnit over den historiske rate for afskrivningen i forhold til aktivernes balanceværdi, gælder for 

eksisterende bygninger og for ”andre anlæg, driftsmateriel og inventar”, for at bevare en konsistent 

afskrivningsgrad over budgetperioden. Bodum benytter sig af konservativ afskrivningsperiode, når de 

foretager store afskrivninger og liberal afskrivningsperiode når de foretager små afskrivninger. 
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Tabel 17 Afskrivninger, egen tilvirkning 

 
2009 2010 2011 2012 Afskrivnings pct. 

Grunde og bygninger 
   

Afskrivninger  145.084 120.791 117.307 119.100 Gennemsnit over 

sidste 4 år: 

13 pct. 

Investeringer 1.203.447 993.765 851.085 747.822 

Afskrivningsprocent 12 pct. 12 pct. 14 pct. 16 pct. 

Driftsmaterial og inventar 

Afskrivninger  - 1.186.889 1.653.959 1.236.416 
Gennemsnit over 

sidste 3 år: 

28 pct. 

Investeringer - 4.091.577 5.700.355 4.781.149 

Afskrivningsprocent - 29 pct. 29 pct. 26 pct. 

 

7.1.2 Budget 

På baggrund af de ovenfor beskrevne forudsætninger følgende budget udarbejdet for Bodum over en 

budgetperiode på 5 år og en terminalværdiperiode. 

Tabel 18 Budgetteret resultatopgørelse 

 Regnskab                                                       Budget Terminalperiode 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Nettoomsætning 
i alt  

51.706.807 52.223.875 52.746.114 53.801.036 54.877.057 56.523.368 58.219.069 

Produktionsomko
stninger 

30.738.102 32.378.802 32.702.590 33.356.642 34.023.775 35.044.488 36.095.823 

Bruttoresultat 20.968.705 19.845.072 20.043.523 20.444.394 20.853.282 21.478.880 22.123.246 

Personaleomkost
ninger 

9.637.751 9.400.297 9.494.300 9.684.186 9.877.870 10.174.206 10.479.432 

Andre eksterne 
omkostninger  

7.210.334 7.050.223 7.120.725 7.263.140 7.408.403 7.630.655 7.859.574 

EBITDA 4.120.620 3.394.552 3.428.497 3.497.067 3.567.009 3.674.019 3.784.240 

Afskrivninger - 
Bygninger 

119.100 81.734 71.108 61.864 53.822 46.825 40.738 

Afskrivninger - 
Driftsmaterial og 
inventar 

1.236.416 1.328.525 1.292.538 1.266.628 1.247.972 1.234.540 1.224.869 

EBIT 2.765.104 1.984.293 2.064.851 2.168.575 2.265.215 2.392.654 2.464.434 

Skat -25 pct.                    
496.073  

                    
516.213  

             
542.144  

                  
566.304  

                  
598.164  

                             
616.108  

NOPAT 1.707.715 1.488.220 1.548.638 1.626.432 1.698.911 1.794.491 1.848.325 

Netto finansielle 
omkostninger 

90.144 106.731 105.885 105.956 106.291 107.449 107.449 

Årets resultat 1.617.571 1.381.488 1.442.753 1.520.475 1.592.620 1.687.042 1.740.876 
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Tabel 19 Budgetteret balance 

  Regnskab                                              Budget                         Terminalperiode 

Balance 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Immaterielle 
anlægsaktiver 

0 0 0 0 0 0   

Grunde og 
bygninger 

747.822 628.722 546.988 475.880 414.015 360.193 313.368 

Andre anlægs, 
driftsmateriel og 
inventar 

4.781.149 4.744.733 4.616.208 4.523.670 4.457.042 4.409.070 4.374.531 

Fremstillede 
færdigvarer og 
handelsvarer 

2.207.241 2.611.194 2.637.306 2.690.052 2.743.853 2.826.168   

Tilgodehavender 
fra salg 

6.527.540 6.005.746 6.065.803 6.187.119 6.310.862 6.500.187   

Skatteaktiv 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000   

Andre 
tilgodehavender 

776.272 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000   

Tilgodehavender 
fra tilknyttet 
virksomheder 

0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000   

Periodeafgrænsni
ngsposter 

483.999 388.000 388.000 388.000 388.000 388.000   

Driftsaktiver 15.524.023 15.654.395 15.530.305 15.540.720 15.589.772 15.759.620   

Anlægskapitalen  3.955.753 2.974.335 2.950.758 2.952.737 2.962.057 2.994.328   

Netto 
driftsaktiver  

11.568.270 12.680.060 12.579.547 12.587.983 12.627.715 12.765.292 13.148.251 

Netto finansielle 
forpligtelser - NFF 

3.259.352 3.557.715 3.529.513 3.531.880 3.543.028 3.581.629 3.689.078 

Egenkapital  8.308.918  9.122.345  9.050.034  9.056.103  9.084.687  9.183.663   9.459.173  

 

7.2. Budgettering af egenproduktion 

Som beskrevet i den strategiske analyse, så har Bodum valgt at investere i udvidelsen af egen fabrik i 

Portugal begrundet med udfordringer i Kina i forhold til kvalitet, leveringstider, korruption og andre 

udfordringer der er forbundet med sourcing fra Kina. Dette afsnit vil opstille et budget for den nye strategi, 

som vil være bygget op om nye værdidrivere. 

7.2.1 Forudsætninger 

Salgets vækstrate 
 
Udviklingen i omsætningen vurderes ikke at blive påvirket yderligere end ved den nuværende 

sourcingstrategi. 
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Produktionsomkostninger 
 
Produktionsomkostningerne forventes derimod at falde fra 63 pct. af nettoomsætningen til 55 pct. af 

nettoomsætningen der er resultatet af de ekstra- og indirekte omkostninger der har været ved produktion i 

Kina. Omkostninger til personale vil øges pga. størstedelen af produktionen vil foregår på egen fabrik i 

Portugal. Der i øjeblikket ansat ca. 120 på fabrikken i Portugal til en løn på 25.000 USD per/medarbejder/ 

år. Da det vurderes at lønnen i Portugal vil stige over de kommende år, er der lagt en lønstigning på 1 pct. 

til hvert år.   

 
Andre eksterne omkostninger 
 
Bliver holdt på samme niveau de 3 første år af budgetperioden, men vurderes til at stige i de sidste år, da 

der må forventes øget omkostninger til markedsføring i forhold til deres nye vækstmarkeder. 

 
Netto driftsaktiver 
 
Udviklingen i nettodriftsaktiverne vil blive drevet af investeringen i fabrikken i Portugal. Bodum vil investere 

20 mio. USD i bygninger og 30 mio. i driftsinventar, som er finansieret i form af gæld i Portugal.  

 
Eksisterende grunde og bygning vurderes der ikke at blive investeret yderligere i, værdien heraf vil derfor 

falde med afskrivningerne. Det er vurderet at hvis Bodum skal opretholde den samme driftsposition vil der 

blive foretaget ny-investeringer på anlæg, driftsmateriel og inventar hvert år for 1 mio. USD.  

 

Det er vurderet at fremstillede færdigvarer og handelsvarer (lager) vil blive nedbragt med 2 pct. point om 

året af nettoomsætningen, da Bodum ved egenproduktion vil være i stand til bedre at kunne styre 

lagerbeholdningen. 

 

Andre driftsaktiver 

Tilgodehavender fra salg, skatteaktiv, andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter vil blive 

budgetteret i forhold til historisk udvikling af regnskabstal over de sidste 5 år. Tilgodehavender fra tilknyttet 

virksomheder har haft store udsving over de sidste 5 år, så det vurderes at det ikke vil være aktuelt at 

benytte gennemsnitstal for denne post, i stedet er der budgetteret 500.000 USD. 

 

Anlægskapitalen er budgetteret til at udgøre 19 pct. af driftsaktiverne, som er gennemsnit over de sidste 5 

år. 
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Aktivernes omsætningshastighed  
 
AOH for egenproduktionsstrategien vil som konsekvens af mere investeret kapital blive reduceret i forhold 

til Bodums sourcingstrategi. 

 

Overskudsgraden 
 
OG vil derimod stige i forhold til sourcingstrategien, pga. bedre driftsoverskud. 

 
Afskrivninger 
 
Ved afskrivninger af nyinvesteringer i fabrikken i Portugal, vil der blive benyttet en lineærafskrivning over 

30 år svarende til 3,33 pct. Afskrivninger på de nye maskiner og inventar i relation til produktionen i 

Portugal vil blive afskrevet lineært over en 15 år. Dette følger ikke den opgivne afskrivningspolitik Bodum 

har opgivet i årsrapporterne, men ifølge interview med CFO Ulrik Justesen (Justesen, 2014), så vil 

maskinpakken i Portugal blive afskrevet mellem 10-20 år, derfor er der valgt en periode på 15 år. 

 
Gearing 

Bodum har finansieret investeringen i Portugal på ca. 9.259.259 USD ved optagelse af gæld. Dette har gjort 

at Bodums gearing er steget betydeligt i forhold til den historiske gearing, hvilket betyder høje 

renteomkostninger. Det er dog vurderet at Bodum vil være i stand til at nedskrive på gælden relativt 

hurtigt, da de historisk set har afdraget store beløb hvert år. Det er derfor vurderet det at være samme vil 

gøres for den fremtidige periode, og derfor er den høje gearing i første budget år ikke vurderet til at være 

repræsentativ for resten af Bodums levetid.  Gearingen vil derfor falde fra et forhold på 2,14 mod 1 over 

hele budgetperioden. 
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7.2.2 Budget 

Tabel 20 Budgetteret resultatopgørelse 

 Regnskab Budget Terminalperiode 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Nettoomsætning 
i alt  

51.706.807 52.223.875 52.746.114 53.801.036 54.877.057 56.523.368 58.219.069 

Produktionsomko
stninger 

30.738.102 28.723.131 29.010.362 29.590.570 30.182.381 31.087.853 32.020.488 

Bruttoresultat 20.968.705 23.500.744 23.735.751 24.210.466 24.694.675 25.435.516 26.198.581 

Personaleomkost
ninger 

9.637.751 9.400.297 9.494.300 9.684.186 9.877.870 10.174.206   

Ekstra personale i 
Portugal* 

0 1.373.488 1.525.945 1.556.464 1.587.593 1.635.221   

Andre eksterne 
omkostninger  

7.210.334 7.311.342 7.384.456 8.608.166 8.780.329 9.043.739   

EBITDA 4.120.620 5.415.616 5.331.050 4.361.650 4.448.883 4.582.349 0 

Afskrivninger - 
Bygninger 

119.100 81.734 71.108 61.864 53.822 46.825 40.738 

Afskrivninger - 
Produktion i 
Portugal 

  123.456 123.456 123.456 123.456 123.456 123.456 

Afskrivninger - 
Driftsmaterial og 
inventar 

1.236.416 992.525 994.618 996.125 997.210 997.991 998.554 

Afskrivninger - 
Maskiner i 
Portugal 

  370.370 370.370 370.370 370.370 370.370 370.370 

EBIT 2.765.104 3.847.531 3.771.497 2.809.835 2.904.025 3.043.707 3.135.018 

Skat -25 pct.      961.883    942.874    702.459   726.006   760.927    783.755  

NOPAT               
2.885.648  

               
2.828.623  

           
2.107.376  

           
2.178.019  

           
2.282.780  

               
2.351.264  

Netto finansielle 
omkostninger 

90.144 563.141 538.897 476.115 389.549 383.970 395.489 

Årets resultat 1.617.571 2.322.507 2.289.726 1.631.261 1.788.470 1.898.811 1.955.775 
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Tabel 21 Budgetteret balance 

 Regnskab Budget                                         Terminalperiode 

Balance 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Immaterielle 
anlægsaktiver 

0 0 0 0 0 0 0 

Grunde og 
bygninger 

747.822 628.722 546.988 475.880 414.015 360.193 313.368 

Portugal 
bygninger 

0 3.703.704 3.580.248 3.456.793 3.333.337 3.209.881 3.086.426 

Andre anlægs, 
driftsmateriel og 
inventar 

4.781.149 3.544.733 3.552.208 3.557.590 3.561.465 3.564.254 3.566.263 

Nye maskiner i 
Portugal 

  5.555.556 5.185.185 4.814.815 4.444.444 4.074.074 3.703.704 

Fremstillede 
færdigvarer og 
handelsvarer 

2.207.241 1.566.716 1.582.383 1.614.031 1.646.312 1.695.701   

Tilgodehavender 
fra salg 

6.527.540 6.005.746 6.065.803 6.187.119 6.310.862 6.500.187   

Skatteaktiv 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000   

Andre 
tilgodehavender 

776.272 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000   

Tilgodehavender 
fra tilknyttet 
virksomheder 

0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000   

Periodeafgrænsni
ngsposter 

483.999 388.000 388.000 388.000 388.000 388.000   

Driftsaktiver 15.524.023 22.669.176 22.176.816 21.770.227 21.374.435 21.068.292   

Anlægskapitalen  3.955.753 4.307.144 4.213.595 4.136.343 4.061.143 4.002.975   

Netto 
driftsaktiver 

11.568.270 18.362.033 17.963.221 17.633.884 17.313.292 17.065.316 17.577.276 

Netto finansielle 
forpligtelser 

3.259.352 12.514.252 11.975.481 10.580.330 8.656.646 8.532.658 8.788.638 

Egenkapital  8.308.918    5.847.781   5.987.740    7.053.554    8.656.646    8.532.658     8.788.638  

 

7.3 Opsamling 

Budgetter for de to strategier er nu opstillet på baggrund af uddybet forudsætninger til de respektive 

budgetters fremtidige vækstrater. Konsekvenserne ved at Bodum vælger at følge 

egenproduktionsstrategien kan ses i nøgletallene og ved indtjeningsmarginer, når man sammenligner de to 

strategier. Overordnet afviger de to budgetter fra hinanden, ved blandt andet faldende 

produktionsomkostninger i egenproduktionsstrategien, gearingsforholdet som vurderes at blive øget ved 

egenproduktion pga. investeringer i driftsaktiverne. De store investeringer i fabrikken, afstedkommer 

betydelig kapitalbinding i driftsaktiverne som med tiden også kræver vedligeholdelse.  
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Herunder ses nøgletal beregnet på baggrund af ovenstående, hvor det bør bemærkes at Bodum vil opnå et 

bedre afkast på deres egenkapital ved egenproduktion. Yderligere bør det bemærkes at afkastet til den 

investerede kapital er faldende begrundet i den øget kapitalbinding. Det betyder at Aktivernes 

omsætningshastighed er faldende ved egenproduktionen, men til gengæld skabes en forbedret 

overskudsgrad i de første tre budgetår. Budgetterne vil i det følgende anvendes til værdiansættelse. 

 

Tabel 22 Nøgletal 

  Regnskab Budget Terminalperiode 

Nøgletal 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

ROE - sourcing 19 pct. 15 pct. 16 pct. 17 pct. 18 pct. 18 pct. 18 pct. 

ROE -egenproduktion 19 pct. 41 pct. 40 pct. 24 pct. 21 pct. 23 pct. 23 pct. 

ROIC- sourcing 13,47 pct. 12 pct. 12 pct. 13 pct. 13 pct. 14 pct. 14 pct. 

ROIC -egenproduktion 13,47 pct. 15,7 pct. 15,7 pct. 12,0 pct. 12,6 pct. 13,4 pct. 13,4 pct. 

AOH- sourcing 4,3 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 

AOH -egenproduktion 4,3 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 

OG- sourcing 3,30 pct. 2,85 pct. 2,94 pct. 3,02 pct. 3,10 pct. 3,17 pct. 3,17 pct. 

OG -egenproduktion 3,30 pct. 5,53 pct. 5,36 pct. 3,92 pct. 3,97 pct. 4,04 pct. 4,04 pct. 

FGEAR- sourcing 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

FGEAR -egenproduktion 0,39 2,14 2 1,5 1 1 1 
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8. Værdiansættelse 

Værdiansættelsen vil starte med et afsnit omkring hvilke overvejelser der er ved at værdiansætte ikke-

noteret virksomheder, dvs. hvilke faktorer man særlig skal være opmærksom på da der er meget 

information som ikke er tilgængelig da der ikke er det samme høje informationskrav som for børsnoteret 

virksomheder. Herefter vil der blive gennemgået hvilke værdiansættelsesmodeller der vil blive anvendt i 

opgaven, samt forklaring til og udregning af WACC. Der vil først blive gennemgået valg af budget til 

værdiansættelsen af Bodums sourcing strategi, og herefter vil der blive stillet en scenarieanalyse op hvor et 

vægtet gennemsnit af base, best og worst case vil blive beregnet. Efterfølgende vil et budget for Bodums 

egenproduktionsstrategi blive stillet op og en værdiansættelse af den nye strategi, samt scenarier for best 

og worst case beregnet. Som afslutning på værdiansættelseskapitlet vil der blive foretaget en 

følsomhedsanalyse på de nogle variabler og værdidrivere for at få et bedre overblik over usikkerheden af 

de opstillede budgetter og scenarier.   

 

8.1 Værdiansættelse af ikke-noteret virksomhed 

Petersen et al. (2006) har undersøgt hvordan professionelle økonomer værdiansætter ikke-noteret og 

noteret virksomheder. Artiklen understøtter den problematik der er ved at det er begrænset hvad der kan 

indhentes af markedsinformationer for den pågældende virksomhed.  Dette gør en værdiansættelse mere 

kompliceret da det stiller større krav til analytiker, når de forskellige elementer i eksempelvis 

kapitalomkostningerne skal estimeres, da netop informationer omkring gældsandel ikke er kendte. 

Samtidig kan en ikke-noteret virksomheder ofte betragtes som et illikvidt aktiv da det ikke er let 

omsætteligt. Et omsætteligt aktiv karakteriseres ved et minimum af transaktionsomkostninger, derfor 

benyttes en illikviditetspræmie ved værdiansættelsen. 

 

Informationer om lånerenten og markedsværdien af den rentebærende gæld, oplyses sjældent i en ikke-

noteret virksomheds årsrapport. Lånerente er dog oftest let at estimere, da det blot anbefales at benytte 

markedets effektive låne rente/ omkostninger.  

 

CAPM som generelt anvendes ved værdiansættelser til estimering af ejernes afkastkrav, er ved ikke-noteret 

virksomheder, en udfordring, da rapporteringskravene i årsregnskabsloven omkring fremmedkapital er 

begrænset. CAPM en én faktor model, som statisk estimerer afkastkravet til egenkapitalen. I praksis vil 

afkastkravet variere over perioden ved resultatet af flere faktorer, og man ville da benytte APT-modellen, 

som netop kan behandle flere faktorer i perioden. I undersøgelsen finder Petersen et al. (2006) at der kun 
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er en minimal forskel på værdien af afkastkravet beregnet ved de to modeller, ydermere benytter ingen af 

respondenterne sig af APT-modellen. CAPM anvendes videre i denne opgave, da modellen synes at kunne 

holde. CAPM teorien antager at alle investorer er veldiversificeret, hvilket ofte ikke er tilfældet med ikke-

noteret virksomheder da ejeren oftest har hele sin formue placeret i virksomheden.  

 

Afslutningsvis skal det dog pointeres at, generelt anvendes teorien omkring værdiansættelse, også på ikke-

noterede virksomheder (Petersen et al., 2006). Valg af værdiansættelsesmodel afhænger af investor og om 

virksomheden er ikke-noteret eller noteret. Herunder er oplistet karakteristika som er med til at bestemme 

hvilke poster man skal være særlig opmærksom på ved værdiansættelse af ikke-noteret virksomheder 

sammenlignet med børsnoteret virksomheder. 

 
Tabel 23 Karakteristika for ikke-noteret og noteret virksomheder, egen tilvirkning 

Ikke-noteret virksomheder Noteret virksomheder 

 Centreret ejerskabskontrol med en 
dagsorden, aktiv ejerskab, familie kontrol 

 Mange eksterne shareholders med forskellig 
dagsorden 

 Langsigtet mål for aktieejerne  Kortsigtet mål for aktieejerne 

 Årsrapporter indeholder få oplysninger 
(lovkrav)  

 Lidt information omkring virksomhedens 
strategi  

 Stor publicering af information: Årsrapporter, 
kvartalsrapporter, CSR rapporter + indholdsrig 
løbende information omkring virksomheden + 
eksterne aktieanalyser 

 Aktier meget lidt likvide  Aktier meget likvide 

 

8.2 Værdiansættelsesmodeller 

Som det ses i tabel 18 findes der forskellige modeller, til at værdiansætte en virksomhed alt afhængigt af 

informationsniveau, tid og ressourcer. Absolutte modeller har bedre informationsniveau end de relative 

modeller, som til gengæld er langt hurtigere og simplere. I opgaven anvendes indirekte modeller (RIDO og 

FCF) til at værdiansætte værdien af Bodum, som til forskel fra den direkte model kun fokuserer på 

driftsaktiviteten som den eneste værdidriver, og ser således bort fra finansieringsaktiviteten som potentiel 

værdidriver. Modellerne er going-concern modeller, hvilket forudsætter at virksomheden fortsætter sine 

driftsaktiviteter i det uendelige. I praksis er dette selvfølgelig ikke muligt, så derfor vil der efter den valgte 

budgetperiode, i dette tilfælde 5 år, indtræffe en terminalperiode, som udtrykker at der fra det sidste 

budgetperiodeår vil finde en konstant vækstrate sted. Terminalværdien er en teoretisk konstruktion, som 

sammenfatter et skøn over virksomhedens forventede værdiskabelse efter budgetperioden (Sørensen 

2012).  
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Tabel 24 Værdiansættelsesmodeller (Sørensen, 2012, s. 26) 

Værdiansættelsesmodeller 

Relative modeller 
Metoder der ikke involverer budgettering 

Absolutte Modeller 
 Metoder der kræver budgettering 

Prismultipler 
Denne metode værdiansætter aktier med 
udgangspunkt i multipler  

Direkte modeller 
Beregner aktionærværdien direkte gennem diskonteret pengestrømme, 
der tilfalder aktionærerne  
 
Dividende modellen og RI 
 
Indirekte modeller 
Beregner først virksomhedsværdien gennem at diskontere 
pengestrømme, der er til fordeling mellem virksomhedens forskellige 
kapitalindskydere (ejere og långiver), og fratrækker herefter 
markedsværdien af gælden for at komme til aktionærværdien. 
 
FCF og RIDO 

 

Residualindkomst-modellen (RIDO) bygger på at alle investorer har fordringer på virksomhedens netto 

driftsaktiver (NDA) samt de fremtidige driftsoverskud efter skat (DO). Værdien af virksomheden kan så 

beregnes som den nuværende bogførte værdi af netto drivsaktiverne (    ) plus nutidsværdien af 

fremtidige residualoverskud fra driften (      ) plus terminalværdien fratrukket netto finansielle 

forpligtelse, som beskrevet nedenfor. 

 

Ligning 1 RIDO modellen 

 

FCF modellen har fokus på de frie pengestrømme en virksomhed kan generere, hvor FCF er 

driftsoverskuddet (DO) efter skat fratrukket ændringen i netto driftaktiver ∆NDA. Alle investorer vil have 

del i pengestrømme der kommer fra virksomhedens nettodrifstaktiver og ved at fratrække ændringen i 

NDA fra driftsoverskuddet efterlader det den pengestrøm som virksomheden har skabt via driften i løbet af 

den givne periode. Når det FCF er beregnet kan værdien af virksomheden findes, og for at finde værdien af 

egenkapitalen fratrækkes værdien af netto finansielle forpligtelser, som gjort i figuren under. 
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Ligning 2 FCF modellen 

 

Fordelen ved at benytte begge værdiansættelsesmodeller er at begge modeller, hvis løst rigtigt, vil komme 

frem til samme værdi, og man vil derfor kunne kontrollere om der er begået fejl undervejs.  Sørensen 

(2012) argumenterer at fordelene ved at bruge RIDO modellen er at der fokuseres på investeringers 

rentabilitet og vækst, hvilket medvirker til at der anlægges et strategisk fokus på disse drivere. Endvidere 

fokuseres der på resultatopgørelse og balance frem for cash-flow, som kan være svært at budgettere. 

Derimod belyses der også en klare fordele ved brug af FCF modellen, fordi den giver et billede af de 

forventede fremtidige cash-flow som er uafhængige dividendeudbetalingspolitk og kapitalstruktur. RIDO 

modellen tager udgangspunkt i de målinger af værdi der gennemføres i praksis af aktiver og forpligtelse i 

balancen, og udnytter af den bogførte værdi af egenkapitalen i de fleste tilfælde udgør størstedelen af 

egenkapitalens kapitalværdi. Derfor foregår hovedparten af værdiansættelsen i regnskabspraksis og 

fremskynder derved indregningen af værdi indenfor budgetperioden og mindre værdi i terminalværdien, 

som er et plus, da der normalt knytter sig størst usikkerhed. 

 

I afsnittet budgettering blev det præciseret at den valgte budgetperiode, blev fastlagt til 5 år. De to valgte 

værdiansættelsesmodeller RIDO og FCF, består begge i at finde nutidsværdierne ved at tilbagediskontere 

værdierne i budgetperioderne, hvor terminalværdien tilbagediskonteres med WACC. Værdien i 

terminalværdiperioden divideres med WACC minus markedsvæksten i samfundet før værdien, TV, bliver 

tilbagediskonteret med tilbagediskonteringsfaktoren, som er den samme værdi, som i budgetperiodes 

sidste år.  TV udgøres bl.a. af den langsigtede vækst i branchen, og er teoretisk set en funktion af den 

forventede inflation og realvæksten i branchen (Sørensen, 2012, s. 253; Damodaran, 1996, 193, i Petersen 

et al., 2006). 
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8.3 WACC 

Kapitalstrukturen i en virksomhed beskriver forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital. Forholdet 

benyttes til at bestemme virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC. WACC 

udtrykker det afkastkrav som virksomhedens investorer ofre i forhold til investeringen, og i forhold til at 

investere i et andet aktiv eller projekt. WACC anvendes som diskonteringsfaktor i værdiansættelsen som 

skal ses som et overordnet skøn over de respektive års kapitalomkostninger. Der vil i det efterfølgende 

afsnit blive gennemgået valg og overvejelser i forbindelse med WACC for værdiansættelsen af 

sourcingstrategien og egenproduktionsstrategien. WACC er diskonteringsrenten som benyttes til at 

beregne værdien af virksomhedens værdi eller værdien af egenkapitalen. Til bestemmelse af WACC 

anvendes følgende formel: 

      
 

 
        

 

 
           

 
Hvor: 

  = Egenkapitalens værdi 

   = Gældens værdi 

  = Virksomhedens værdi: D + E  
  = Skattesatsen 

   = Afkastkravet til egenkapitalen  

   = Afkastkravet til fremmedkapitalen 

 

WACC for Bodums to strategier er givet i nedenstående tabel. Valg af input i WACC formelen vil blive 

gennemgået nedenfor for begge strategier. 

 

Tabel 25 WACC 

 WACC                     

Sourcing 7,4 8.308.918 3.259.352 11.568.270 25 pct. 9,17 pct. 4 pct. 

Egenproduktion 7,3 8.308.918 8.308.918 17.313.289  25 pct. 10,85 pct. 5 pct. 

 

8.3.1 Egenkapitalens værdi 

Til fastlæggelse af kapitalstrukturen anvendes normalt markedsværdien af egenkapitalen. Da Bodum ikke 

er børsnoteret, er det ikke muligt at finde markedsværdien, så den bogførte værdier vil blive benyttet for 

det sidste årsregnskab på 8.308.918 USD. 
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8.3.2 Gældens værdi  

Der skal bruges markedsværdi af gælden, men da denne meget sandsynligt vil blive det samme som den 

bogførte, anvendes denne oftest i værdiansættelser. Ved optagelse af gæld til udbygning af fabrik, vil den 

bogførte værdi af gælden i det første budgetår være på 12.5 mio. USD, men denne høje gearing er ikke 

vurderet til at være repræsentativ for resten af Bodums levetid, så er det vurderet at gearingen vil blive 

nedbragt, enten i form at egenkapitalen vil vokse, dvs. mindre udbyttebetalinger, og/eller nedbringelse af 

gældens størrelse. 

 

Tabel 26 Værdien af egenkapital, fremmedkapital og samlet værdi i forbindelse med WACC  

 Gearing Gæld Egenkapital Værdi: E+D 

Sourcing  0,39 8.308.918 USD 3.259.352 USD 11.568.270 

Egenproduktion gearing i 1. budgetår 1,5 8.308.918 USD 12.518.611 - 

Egenproduktions target gearing 1 8.308.918 USD 8.308.918 USD 17.313.292 

8.3.3 Virksomhedens værdi  

Virksomhedens bogførte værdi er den samlede bogførte værdi er egenkapitalen og gælden, kan ses i 

tabellen ovenfor. 

8.3.4 Skattesatsen  

Den danske skat på 25 pct. vil blive benyttet i WACC beregningen  

8.3.5 Afkastkravet til fremmedkapitalen  

Afkastkravet skal opgøres på efter-skat basis og består af to faktorer, den risikofrie rente samt det 

selskabsspecifikke risikotillæg: rf + rs (Sørensen, 2012, s.48). Det selskabsspecifikke risikotillæg estimeres ud 

fra en overordnet risikovurdering af virksomhedens regnskaber, hvor det analyseres hvilken risiko der er for 

at virksomheden ikke kan imødekomme fremtidige betalingsstrømme. Bodum har øget gearing efter 

investeringen i fabrikken i Portugal. Det vil være meget sandsynligt at den finansielle risiko er steget, hvilket 

betyder højere renteomkostninger. Det er vurderet at afkastkravet til fremmedkapitalen for Bodum vil ligge 

på:  

 

Tabel 27 Lånerenten 

 Lånerente Gearing 

Sourcing 4 pct.  0,39 

Egenproduktion 5 pct. 1 
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8.3.6 Afkastkravet til egenkapitalen 

Afkastkravet til egenkapitalen estimeres ud fra Capital Asset Pricing Modellen (CAPM). CAPM er en model 

der forklarer sammenhængen mellem risiko og forventet afkast. Modellen forudsætter imidlertid at alle 

investorer er rationelle og risikoavers. Det forudsættes endvidere at alle er i besiddelse af samme 

informationer og kan låne og udlåne til den risikofrie rente. Dette er i praksis ikke tilfældet. 

Kapitalmarkederne er ikke perfekte da der vil forekomme transaktionsomkostninger, ikke alle investorer er 

i besiddelse af samme information og vil ej heller påtage sig identisk risiko. CAPM forudsætter 

veldiversificerede investorer. Dette er oftest ikke tilfældet ved ikke-noteret virksomheder. De bør ikke kun 

kompenseres for den systematiske risiko, men også den usystematiske risiko. Netop fordi at ved sådanne 

virksomheder har ejerne hele deres formue placeret i den enkelte virksomhed (Brealy, Myers & Allen, 2011, 

ss. 192-193). 

                           

Hvor: 
   = Den risikofrie rente 

   = Beta til egenkapitalen, den systematiske risiko på egenkapitalen 

          = Risikopræmien på markedet 

    = Illikviditetstillæg 

 
Afkastkravet til egenkapitalen for de to strategier er beregnet som i tabellen nedenfor, hvor valg af input vil 

blive gennemgået i efterfølgende afsnit,  

 

Tabel 28 Afkastkrav til egenkapitalen 

                         

Sourcing 9,17 pct. 1,6 pct. 0,87 5,5 pct. 2,8 

Egenproduktion 10,85 pct. 1,6 pct. 1,17 5,5 pct. 2,8 

 
 
Den risikofrie rente 
 
   er den risikofrie rente, der teoretisk skal afspejle at der risikofrit kan geninvesteres til samme rente i et 

andet aktiv. Som estimat for den risikofrie rente, anvendes i praksis 10 årig dansk statsobligation som 

findes historisk lavt, 1,98 ultimo 2013, og 1,6 den 26. marts 2014 (Nationalbanken, 2014). Der er ikke udsigt 

til høj vækst i renterne, men økonomerne forventer en moderat stigning i renten henover året 2014 

(Arbejdernes Landsbank, 2014). Den sidst aflæste, er den der vil blive benyttet videre i opgaven. 
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Beta  
 
For alle aktier gælder det, at jo større risiko vil blive kompenseret med en større risikopræmie. Betaværdien 

er et relativt risikomål og er et udtryk for mængden af systematisk risiko. Dvs. hvor mange enheder 

systematisk risiko et aktiv har. Beta måles ved samvariation mellem en akties afkast og afkastet på 

markedet, tolkning af beta (Sørensen, 2012, s. 45) ses under. Beta ligger oftest mellem 0-2. 

      Risikofri investering 

        Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

      Risiko som markedsporteføljen 

      Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Systematisk risiko betegnes som den risiko der er udiversificerbar og er netop den risiko en investor får en 

risikopræmie for jf. CAPM. Usystematisk risiko er den risiko der er diversificer bar og giver ingen 

risikopræmie, da denne risiko kan fjernes af investor ved at sprede sine investeringer. 

 

Figur 12 Systematisk og usystematisk risiko. 

 

Petersen et al. (2006) har undersøgt at når beta for en unoteret virksomhed skal bestemmes, så benytter 

størstedelen af analytikerne sammenlignelige børsnoterede virksomheders betaværdier, og hvor andre 

justerer betaværdien for den finansielle gearing som foreslået af Modigliani og Millers (1963 i Petersen et 

al., 2006). 

 

Der er ikke fundet sammenlignelige børsnoterede virksomheder i forhold til Bodum, hvor beta kan 

sammenlignes. Derimod er der brugt markedsdata fra Damodaran (2014), som har beregnet 

virksomhedens gennemsnitlige betaværdier indenfor forskellige sektorer i USA og EU. Den gearede beta er 

beregnet på baggrund af et gennemsnit gæld/egenkapitalsforhold for industrien ud fra den ugearede beta. 
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Desuden vil det oftest heller ikke give meget mening at sammenligne beta for store/større børsnoterede 

virksomheder med en unoteret virksomhed da disse ikke vil have meget tilfældes. 

 

Betaværdien for Bodum vil være en gearet beta, da den gearet beta anvendes som navnet antyder når 

virksomheden er 100  pct. egenkapital finansieret.  Den gearede beta kan blive estimeret ud fra Debt-Equity 

ratio for private virksomheder, ved at antage at den private virksomhed vil gå mod industriens 

gennemsnitlige Debt-Equity ratio ellers skal der benyttes den optimale eller taget Debt-Equity ratio for 

virksomheden: 

Beta private firm = Beta unlevered (1 + (1 - tax rate) * (Debt/Equity) 

 

I opgaven er der benyttet følgende gearede betaer i forhold til Bodums kapital struktur, med udgangspunkt 

i en ugearet beta for det Europæiske markedsbeta. For sourcingstrategien, er Bodums gældende 

kapitalstruktur beholdt, da denne stemmer overens med den historiske kapitalstruktur for beta, jf. afsnit 

om FGEAR. Udvidelsen af fabrikken i Portugal kræver en større kapital, som opnås ved øget gearing. Som 

beskrevet i afsnittet om gæld, så er der valgt at arbejde videre med en target gældstruktur på 1, og denne 

vil også blive benyttet i udregning af beta for egenproduktionsstrategien. Da betaværdien har været svært 

at vurdere, er der senere i opgaven netop lavet en følsomhedsanalyse af beta. 

 

Tabel 29 Betaværdi, egen tilvirkning 

 Gearet beta D/E Skatteprocent Ugearet beta 

Sourcing 0,87 0,39 25 pct. 0,67 

egenproduktion 1,17 1 25 pct. 0,67 

 

Risikopræmien på markedet 
 
Risikopræmien på markedet består af       som er forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

og den risikofrie rente,    , dvs.           beskriver risikopræmien på markedet, som er det merafkast en 

investor kræver for at investerer i risikobehæftet aktiver, alternativt til en risikofri investering i 

statsobligationer. Risikopræmien kan estimeres ex-post, Parum (2001 i Petersen et al., 2006), men kræver 

at den historiske risikopræmie ikke ændrer sig. Fernandez et al. (2013) har undersøgt alverdens landes 

risikopræmier. Undersøgelsen benævner at der på det danske marked i gennemsnit anvendes en 

risikopræmie på 5,5 pct. Denne anvendes i værdiansættelsen. 
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Illikviditetstillæg 
 
Illikviditetspræmien,   , er det merafkast man skal kræve som kompensation for at et aktiv er svært at 

sælge igen (Damodaran; Petersen et al., 2006). Når størrelsen på illikviditetspræmien skal afgøres, så skal 

følgende faktorer tages højde for: 

 Hvilken type aktiver og produkter det er virksomheden har: Jo mere likvide aktiverne er, jo lavere skal 

illikviditetspræmien være. 

 Virksomhedens størrelse: Jo større virksomhed, jo mindre skal illikviditetspræmien være.   

 Hvor sund virksomhedens økonomi er: Jo sundere økonomi, jo lavere illikviditetspræmie.  

 

Mayers (1973 i Petersen et al., 2006) anbefaler at dette tillæg lægges til ejerafkastkravet. Petersen et al., 

2006 har undersøgt at der i gennemsnit bliver benyttet et illikviditestillæg på 2,8 pct., hvilket er det samme 

som er benyttet i værdiansættelsen. 

8.3.7 Opsamling på WACC 

Bodum har over analyseperioden haft en svingende kapitalstruktur. Dette er i praksis normalt for alle 

virksomheder. Som det kan ses ud fra gennemgangen af WACC er der mange faktorer som påvirker dens 

værdi alt afhængig af kapitalstuktur. Gæld har positiv indvirkning på Bodums værdi, som det kan ses ud fra 

de to beregnede WACC på hhv. 7,3 og 7,4, så er WACC stort set ens på trods af den højere lånerente og 

afkastkravet til egenkapitalen. Det er netop den øgede gearing som gør at Bodum kan opnå et stort 

skatteskjold og dermed reducere kapitalomkostningerne.   

 

Hvis eksempelvis alle input i WACC for de to forskellige strategier var ens på nær kapitalstrukturen, da vil 

WACC for egenkapitalstrategien være mindre end WACC for sourcingstrategien, netop på grund af det 

store skatteskjold (Brealy, Meyer, Allen, 2011). Konkursrisiko vil dog medføre et øget afkastkrav til 

egenkapitalen stiger samt en øget lånerenten til banken. Skatteskjoldet vil dog stadig have en stor effekt på 

WACC hvilket resulterer i at WACC, for Bodums to strategier bliver tilnærmelsesvis identiske. 

 

Dette giver anledning til udarbejdelse af en følsomhedsanalyse af WACC i kapitel 8.6, hvor det vil vise sig 

hvordan og hvilke faktorer WACC bliver påvirket af og i hvilket omfang. 
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8.4 Værdiansættelse af Bodum 

8.4.1 Værdiansættelse af sourcingstrategi 

Den strategiske analyse i kapitel 5, frembragte flere ikke-finansielle værdidriver der har stor betydning for 

produktions- og salgsvirksomheden Bodum. Disse drivere blev indregnet i budgettet, og blev dermed 

genstand for en fremtid der synes mest realistisk for Bodum. Med estimering af de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger for Bodums gældende økonomiske forhold, samt kundskaben til de indirekte 

værdiansættelsesmodeller, blev det muligt at beregne værdien af hele virksomheden Bodum. Herunder er 

opstillet begge benyttet værdiansættelses modeller, til kontrol af fremkommet virksomhedsværdi. 

Herunder ses de to valgte værdiansættelsesmodeller, beregnet på baggrund af deres respektive metoder. 

 

Tabel 27 Værdiansættelse ved DCF og RIDO 

Værdiansættelse 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Årlig tilvækst - ændring NDA 1.111.789 -100.513 8.437 39.732 137.577 382.959 

FCF = NOPAT - ændring NDA 376.430 1.649.151 1.617.995 1.659.179 1.656.914 1.465.367 

Afskrivninger 1.410.259 1.363.647 1.328.492 1.301.794 1.281.365 1.265.606 

FCF + afskrivninger 1.786.689 3.012.797 2.946.487 2.960.973 2.938.279 2.730.973 

              

RIDO 628.583 606.384 691.647 763.499 856.126 899.738 

Afskrivninger 1.410.259 1.363.647 1.328.492 1.301.794 1.281.365 1.265.606 

RIDO + afskrivninger 2.038.842 1.970.031 2.020.139 2.065.293 2.137.491 2.165.344 

WACC 7,4%           

Tilbagediskonteringsfaktor        1,0743       1,1541       1,2399       1,3320       1,4310    

DCF tilbagediskonteret 1.663.104 2.610.422 2.376.379 2.222.881 2.053.266   

RIDO tilbagediskonteret 1.897.815 1.706.923 1.629.268 1.550.470 1.493.676   

       

PV DCFF ultimo 2012 (2013-2017) 10.926.052   WACC 7,4%     

PV RIDO ultimio 2012 (2013-2017) 8.278.152   Vækst 
Terminalperiode 

3,0%     

TV DCFF ultimo 2012 (2018-...) 43.069.399     4,4%     

TV RIDO ultimo 2012 (2018-…) 34.149.029           

Nettodriftsaktiver ultimo 2012 11.568.270           

Netto finansielle forpligtelser ultimo 
2012 

3.259.352           

              

Enterprise Value (DCFF) ultimo 2012 53.995.452           

Enterprise Value (RIDO) ultimo 2012 53.995.452           

              

Equity value (DCFF) ultimo 2012 50.736.100           

Equity value (RIDO) ultimo 2012 50.736.100           
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8.4.2 Værdiansættelse egenproduktion 

Værdiansættelse 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Årlig tilvækst - ændring i NDA 6.793.762 -398.812 -329.337 -320.592 -247.976 511.959 

FCF = DO - ændring NDA -3.908.114 3.227.435 2.436.713 2.498.611 2.530.756 1.839.304 

Afskrivninger 1.568.085 1.559.553 1.551.815 1.544.858 1.538.642 1.533.117 

FCF + afskrivninger -2.340.029 4.786.987 3.988.528 4.043.469 4.069.398 3.372.422 

 
     

  

RIDO 2.041.237 1.488.309 796.173 890.855 1.019.018 1.105.602 

Afskrivninger 1.568.085 1.559.553 1.551.815 1.544.858 1.538.642 1.533.117 

RIDO + afskrivninger 3.609.322 3.047.862 2.347.988 2.435.713 2.557.661 2.638.720 

WACC 7,3% 
    

  

Tilbagediskonteringsfaktor 1,0730       1,1513       1,2354       1,3255       1,4223    

              

DCF tilbagediskonteret -2.180.842 4.157.841 3.228.651 3.050.460 2.861.174   

RIDO tilbagediskonteret 3.363.786 2.647.286 1.900.660 1.837.543 1.798.278   

         

PV DCFF ultimo 2012 (2013-2017) 11.117.284  WACC 7,3%   

PV RIDO ultimo 2012 (2013-2017) 11.547.553  Vækst 
terminalperiode 

3,0%   

TV DCFF ultimo 2012 (2018-...) 55.150.645   4,3%   

TV RIDO ultimo 2012 (2018-…) 43.152.106      

Nettodriftsaktiver ultimo 2012 11.568.270      

Netto finansielle forpligtelser ultimo 2012 3.259.352      

          

Enterprise Value (DCFF) ultimo 2012 66.267.929      

Enterprise Value (RIDO) ultimo 2012 66.267.929      

          

Equity value (DCFF) ultimo 2012 63.008.577      

Equity value (RIDO) ultimo 2012 63.008.577       

 

8.4.3 Opsamling 

Jævnfør afsnit 8.2 omkring værdiansættelsesmodeller, har de to værdiansættelsesmodeller, DCFF og RIDO, 

frembragt identisk Enterprice value (virksomhedsværdi) og Equity value (egenkapitals værdi) for de to 

respektive strategier. Enterprice value er beregnet til hhv. 53.995.452 USD ved outsourcing og 66.267.929 

USD ved egenproduktion. Der ses derfor en betydelig forskel i værdien af virksomheden alt efter hvilken 

strategi Bodum bygger deres forretning på. Af værdiansættelserne er ydermere beregnet værdier for 

egenkapitalen. Fremkommet som Enterprice value fratrukket netto finansielle, hvilket giver en værdi af 

Equity Value på hhv. 50.736.100 USD ved sourcing og 63.008.577 USD ved egenproduktion. 
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De to værdiansættelsesmodeller adskiller sig på fordelingen af værdien over den budgetterede periode. 

DCFF tildeler terminalperioden størst værdi, hvilket skaber en noget større usikkerhed, da terminalperioden 

er tillagt en konstant evig vækstrate. Dette kan bekræftes da det fremgår af 

værdiansættelsesberegningerne for DCFF-modellen, at 80 pct. af den samlede Enterprice Value, 

afstedkommer fra terminalperioden. Dette forholder sig imidlertid anderledes for RIDO der tillægger 

budgetperioden større værdi, hvor terminalperioden bidrager med knap 60 pct. 

 

8.5 Scenarieanalyse 

Når ledelsen i en virksomhed skal træffe beslutninger, sker det som regel i forhold til om beslutningen vil 

skabe værdi eller ej. Proforma opgørelsen og værdiansættelsen af base casen er blot ét bud på den mest 

sandsynlige udvikling for virksomheden, og tager ikke højde for et pludseligt udsving i omverden eller 

pludseligt opstået ændringer i virksomheden.  

 

Scenarieanalyse er en måde at modellere værdien af enhver beslutning eller investering, da metoden i 

forhold til traditionelle metoder ikke betragter investeringen som statisk (Hedegaard og Hedegaard, 2009). 

Ved at analysere flere scenarier vil usikkerheden der er forbundet med beslutninger og investeringer kunne 

mindskes, da ledelsen vil blive bekendt med både up-side scenariet, og ikke mindst down-side scenariet. 

Ved gennemgribende beslutninger om investering i nye produktionsfaciliteter, er det vigtigt at kunne 

forudse mulige usikkerheder. 

 

Udvikling af mulige scenarier sker på baggrund af udviklingen i værdidriverne. Scenarierne opbygges på den 

baggrund, at markedet for cykliske forbrugsgoder er i udvikling negativt som positivt, og fremtiden byder 

på mange mulige udfald. Derfor er det valgt at vægte værdien af virksomheden ud fra tre scenarier, hvor 60 

pct. af værdien bygger på den budgetterede base case, som vurderes som den mest sandsynlige. Best case 

og worst case scenarierne er begge vægtet med 20 pct. 

 

8.5.1 Scenarieanalyse af sourcingstrategi 

Den endelige værdi af sourcing- og egenproduktionsstrategierne vil derfor være et vægtet gennemsnit af 

tre mulige scenarier (Sørensen, 2012, s. 264). Budgettet for Bodums base case er udarbejdet i forhold til 

det mest sandsynlige udfald for Bodums forskellige værdidrivere.  De to andre scenarier som vurderes mest 

sandsynlige og realistiske baseret på den strategiske analyse og historikken for Bodum, er beskrevet i 

tabellen nedenfor, detaljerede budgetter og værdiansættelser kan findes i appendiks 1-4. 
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Tabel 30 Scenarieanalyse for sourcingstrategi 

Scenarieanalyse for: Sourcing strategi (30/70) Vægtning Værdi (USD) Vægtet 

værdi (USD) 

Base case 

 

 Budgettallene er beregnet på historiske tal for 

Bodum, hvor samme vækstrater er fortsat ind i 

budgetperioden 

 Stabilt og let stingede forbrugertillid 

 Moderat vækst i nettoomsætningen 

 Fortsat omkostningsfokus 

60 pct. 50.736.100 30.441.660 

Best case 

 

 Stigende salg pga. optimisme hos forbrugerne, vækst 

på Bodums fokusmarkeder, Scandinavian, Tyskland, 

USA 

 Nye eksportfremstød på vækstmarkeder 

 Stigende efterspørgsel; sourcing i Kina stiger 

 Omkostningsfokus, øget effektivitet; 

”Produktionsomkostninger” og ”andre eksterne 

omkostninger” falder i forhold til nettoomsætningen 

til 60 pct. 

20 pct. 62.920.061 12.584.012 

Worst case 

 

 Nettoomsætningen falder pga. illoyale kunder og 

fortsat skepsis blandt forbrugerne samt fortsat 

intensiv konkurrence på markedet for designrigtige 

husholdningsprodukter 

 ”Produktionsomkostninger” og ”andre eksterne 

omkostninger” stiger i forhold til nettoomsætningen, 

65 

  pct. grundet stigende priser på ressourcer. 

20 pct. 24.457.900 4.891.580 

Vægtet gennemsnitsværdi 
 

USD 47.917.252 

 
Hvis fremtiden udvikler sig i positiv retning, benævnt ved best case, vil værdien af Bodum findes betydeligt 

højere. Dette scenarie vurderes der at være 20 pct. sandsynlighed for. Hvis derimod faktorerne i worst case 

udvikler sig som scenariet forudsiger, vil det få store negative konsekvenser for Bodums virksomhedsværdi.  

Dette scenarie vurderes ligeledes at have 20 pct. sandsynlighed for realisation. Den vægtet 

gennemsnitsværdi er beregnet til USD 47.917.252. 

 

8.5.2 Scenarieanalyse af egenproduktionsstrategi 

Omverdens faktorer taget i betragtning, er det vurderet at den vægtede gennemsnitsværdi af Bodum er 

endnu højere ved etableringen af egenproduktion end ved sourcing af produktionen, nemlig USD 

57.543.652. Det skal her bemærkes at værdien af worst case er ca. 50 mio USD lavere end best case, 

hvorimod værdien af best case ”kun” ca. 22 mio. USD højere. Derfor skal Bodum være opmærksom på at 
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der ved etablering af egen fabrik er en risiko for at miste mere end man vil kun vinde. Begge scenarier er 

vurderet til at vægte 20 pct. i værdiansættelsen. 

Tabel 31 Scenarieanalyse af egenproduktionsstrategi 

Scenarieanalyse: Egenproduktionsstrategi (80/20) Vægtning Værdi (USD) Vægtet 

værdi (USD) 

Base case 

 

 Stabilt og let stingede forbrugertillid 

 Moderat vækst i nettoomsætningen 

 ”Andre eksterne omkostninger” falder i forhold til 

nettoomsætningen da Bodum ikke længere 

vurderer at skulle betale ekstra omkostninger ved 

sourcing i Kina. 

 Personaleomkostninger, investeret kapital stiger 

pga. investering i egenproduktion 

produktionsfacilitet. 

60 pct. 63.008.577 37.805.146 

Best case 

 

 Optimisme hos forbrugerne, vækst på ens 

fokusmarkeder, USA og Vesteuropa 

 Behov for yderligere produktion, udvidelse af 

produktionen i Portugal og/eller outsourcing i 

Mexico. Andelen af produktionen sourcet fra Kina 

vil forblive det samme. 

 Effektivitet pga. egen produktionsfacilitet stiger. 

 ”Produktionsomkostninger” og ”andre eksterne 

omkostninger” falder i forhold til 

nettoomsætningen 

20 pct. 85.152.022 17.030.404 

Worst case 

 

 Nettoomsætningen falder pga. illoyale kunder og 

fortsat skepsis blandt forbrugerne samt fortsat 

intensiv konkurrence på markedet for 

husholdningsprodukter 

 Egenproduktionen har ikke haft den ønsket effekt 

på ”Produktionsomkostninger” og ”andre eksterne 

omkostninger”, og er ikke faldet som forventet i 

forhold til nettoomsætningen 

20 pct. 13.540.505 2.708.101 

Vægtet gennemsnitsværdi   USD 57.543.652 

 
 

8.6 Følsomhedsanalyse 

Det blev fundet i kapitel 8.4, at når værdiansættelsesmodeller benyttes, er der knyttet stor usikkerhed 

hertil. Det har været intentionen at have en objektiv tilgang til modellerne hvilket har givet anledning til en 

videre analyse af flere væsentlige komponenter der indgik i værdiansættelsesprocessen. Forskellige 

forudsætninger bygget ind i flere cases, har dannet grundlag for et mere dynamisk billede af værdien for 

Bodum. På trods af dynamik opleves de fremkomne værdier endnu som statiske. Derfor foretages en 
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analyse af hvor følsom værdien af Bodum er overfor ændringer i specifikke faktorer, mens alle øvrige 

forudsætninger er uændrede. Følsomhedsanalysen vil blive udregnet på baggrund af base cases 

 
Vækst i nettoomsætning 
 
Tabellen herunder viser værdien af virksomheden, hvis nettoomsætningen ændre sig med 0,5 pct. i positiv 

eller negativ retning. For begge strategier gælder at 0,5 pct. ændring i nettoomsætningen har ganske stor 

betydning for værdien af virksomheden, såfremt der ikke ændres på andre faktorer. Det kan bemærkes at 

egenproduktionsstrategien har en gevinst på ca. 75 mio. USD med en generel stigning på 2,5 pct. i forhold 

til sourcingstrategien hvor der kun er en gevinst på 54 mio. ved samme vækstrate. 

 

Tabel 32 Følsomhedsanalyse af vækst i nettoomsætning 

Sourcing Egenproduktion 

Δ i % point værdi Δ i % point værdi 

2,5 pct. 108.760.750 2,5 pct. 141.538.532 

2,0 pct. 88.526.996 2,0 pct. 113.393.370 

1,5 pct. 75.270.342 1,5 pct. 95.303.041 

1,0 pct. 65.912.654 1,0 pct. 82.691.209 

0,5 pct. 59.856.242 0,5 pct. 73.399.375 

0,0 pct. 53.995.452 0,0 pct. 66.376.676 

-0,5 pct. 50.005.137 -0,5 pct. 60.621.663 

-1,0 pct. 46.447.770 -1,0 pct. 56.040.193 

-1,5 pct. 43.493.333 -1,5 pct. 52.248.110 

-2,0 pct. 41.000.513 -2,0 pct. 49.057.448 

-2,5 pct. 38.868.960 -2,5 pct. 46.335.526 

 

 

Produktionsomkostninger  

Ændringer i produktionsomkostninger i forhold til nettoomsætningen har en stor betydning for 

virksomhedens værdi. Selv små ændringer på 0,5 pct. vil ændre værdien af Bodum med knap 5 mio. USD 

for begge strategier. Derfor er omkostningsfokus meget vigtigt for virksomheden. I 

produktionsomkostningerne ligger der blandt andet mange indirekte omkostninger som har været 

forbundet med sourcing fra Kina, blandt andet store beløb til advokatomkostninger som nævnt i den 

strategiske analyse. Dette har netop været en betydelig grund til at Bodum har valgt at insource 

produktionen, da dette har været en af de største faktorer som påvirker virksomhedens værdi, og ved at 

insource produktionen mener Bodum bedre at kunne kontrollere dette. 
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Tabel 33 Følsomhedsanalyse af produktionsomkostninger 

Sourcing Egenproduktion 

Δ Omkostninger Værdi Δ Omkostninger værdi 

64,5 pct. 32.910.837 57,5 pct. 44.306.829 

64,0 pct. 37.202.865 57,0 pct. 48.699.049 

63,5 pct. 41.494.893 56,5 pct. 53.091.269 

63,0 pct. 45.786.921 56,0 pct. 57.483.489 

62,5 pct. 50.078.949 55,5 pct. 61.875.709 

62 pct. 53.995.452 55,0 pct. 66.376.676 

61,5 pct. 58.663.005 54,5 pct. 70.660.149 

61,0 pct. 62.955.033 54,0 pct. 75.052.369 

60,5 pct. 67.247.061 53,5 pct. 79.444.589 

60,0 pct. 71.539.089 53,0 pct. 83.836.809 

59,5 pct. 75.831.117 52,5 pct. 88.229.029 

 

 

Betaværdien  

Da beta udtrykker den systematiske risiko, kan vi ud fra følsomhedsanalyse se at, jo højere beta, jo højere 

WACC som giver en mindre værdi af virksomheden. På det Europæiske marked har (Damodaran, 2014) 

fundet at den gearede beta for industrien for husholdningsprodukter er 0,71, så hvis værdiansættelsen af 

Bodum havde været beregnet med denne, og alle andre faktorer ville have været det samme, så ville 

værdien af Bodum have været ca. 63 mio. USD i stedet for 54 mio. USD. Hvis der i stedet var brugt en 

gearet beta for det amerikanske marked for husholdningsprodukter, så ville værdien i stedet have været ca. 

48 mio. USD.  Dvs. en forskel på 15 mio. USD. 

 

Tabel 34 Følsomhedsanalyse af beta 

Δ beta 
gearing 0,40 

WACC Værdi 
Δ beta 

Gearing 1 
WACC Værdi 

1,12 8,40 pct. 44.422.140 1,42 8,0 pct. 56.984.205 

1,07 8,20 pct. 46.106.714 1,37 7,8 pct. 58.650.050 

1,02 8,00 pct. 47.925.580 1,32 7,7 pct. 60.412.903 

0,97 7,80 pct. 49.895.517 1,27 7,6 pct. 62.281.519 

0,92 7,60 pct. 52.036.223 1,22 7,4 pct. 64.265.741 

0,87 7,40 pct. 53.995.452 1,17 7,3 pct. 66.267.929 

0,82 7,20 pct. 56.927.492 1,12 7,2 pct. 68.626.889 

0,77 7,00 pct. 59.739.023 1,07 7,0pct. 71.030.685 

0,72 6,80 pct. 62.845.826 1,02 6,9 pct. 73.604.381 

0,67 6,70 pct. 65.358.082 0,97 6,7 pct. 76.366.698 

0,62 6,50 pct. 68.170.372 0,92 6,6 pct. 79.339.212 
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Lånerenten 

Lånerenten påvirker værdien af WACC, en lavere lånerente mindsker WACC, højere lånerente øger WACC. 

Ved at lånerenten i markedet er på et historisk lavt niveau kan en virksomhed som Bodum muligvis låne til 

en lavere rente end vi har regnet med, men den højere rente er valgt da Bodum selv har valgt at afdække 

sig mod økonomisk ustabilitet i eksempelvis Portugal, ved at låne i national valuta. Dette betyder også at 

med en normalt højere rente i markedet, ville vi i denne opgave også kunne have benyttet en højere rente, 

og på den baggrund ses det at værdien ville været blevet lavere pga. øget WACC for begge strategier.  

 

Tabel 35Følsomhedsanalyse af ændring i lånerenten 

Sourcing Egenproduktion 

Δ lånerente WACC Værdi Δ lånerente WACC Værdi 

6,00 pct. 7,90 pct. 48.890.509 7,0 pct. 8,00 pct. 56.256.926 

5,50 pct. 7,80 pct. 49.895.517 6,5 pct. 7,90 pct. 58.494.725 

5,00 pct. 7,70 pct. 50.943.162 6,0 pct. 7,70 pct. 60.911.644 

4,50 pct. 7,50 pct. 53.177.727 5,5 pct. 7,50 pct. 63.530.158 

4,00 pct. 7,40 pct. 53.995.452 5,0 pct. 7,30 pct. 66.376.676 

3,50 pct. 7,30 pct. 55.619.581 4,5 pct. 7,10 pct. 69.282.416 

3,00 pct. 7,20 pct. 56.927.492 4,0 pct. 6,90 pct. 72.884.593 

2,50 pct. 7,10 pct. 58.299.048 3,5 pct. 6,70 pct. 76.627.891 

2,00 pct. 7,00 pct. 59.739.023 3,0 pct. 6,50 pct. 80.766.459 

 

 

Gearing 

Gæld har positiv indvirkning på Bodums værdi, som det kan ses ud fra de beregnede WACC for de to 

strategier. Når gearingen, dvs. gældsforholdet bliver øget, opleves et fald i kapitalomkostningerne. Det er 

netop den øgede gearing som resulterer i at Bodum kan opnå et skatteskjold og dermed reducere 

kapitalomkostningerne. Derfor vil øget gearing have en positiv effekt på virksomhedsværdien af Bodum.  

Henført til den lave gearet beta på 0,71 svarende til en gearingen på 0,07 på det europæiske marked, kan 

det ses at Bodum har påtaget sig en højere gearingen end industrien. Det skal dog bemærkes at alle 

faktorer på nær gearingsforholdet, er holdt konstante, men i praksis vil øget gearing medføre højere 

lånerente, samt højere afkastkrav til egenkapitalen pga. øget konkursrisiko. 
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Tabel 36 Følsomhedsanalyse af gearing 

Sourcing Egenproduktion 

Gearing WACC værdi Gearing WACC værdi 

2,39 4,8 130.045.362 3 5,5 114.089.315 

1,89 5,1 110.988.945 2,5 5,8 103.550.398 

1,39 5,6 91.927.699 2 6,1 92.161.279 

0,89 6,3 72.858.080 1,5 6,6 79.813.226 

0,39 7,4 53.995.452 1 7,3 66.376.676 

0,2 8,2 46.511.111 0,5 8,5 51.693.743 

0 9,2 38.859.575 0,25 9,4 43.824.280 

- - - 0 10,8 35.562.075 
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9. Diskussion 
 
Resultatet af værdiansættelsen vil nu blive diskuteret og sammenholdt med opgavens underspørgsmål. For 

at fastslå hvilke faktorer der påvirker værdien af Bodum, er det meget vigtigt at forstå virksomheden, for at 

kunne vurdere fremtidige risici og problemstilliner. Derfor er en grundig analyse blevet foretaget for at 

kunne værdiansætte Bodum.  

 

I den strategiske analyse blev det undersøgt hvilke faktorer der er de væsentligste for at Bodum har valgt at 

insource produktionen til Portugal, efter at have outsourcet til Kina over en lang årrække. Det blev fundet 

at den primære grund er stort behov for kontrol, både i relation til kontrol med omkostningerne og kontrol 

i forhold til leveringstider og kvalitet.  Dette kan også ses i den udvikling af globaliseringsstrategien Bodum 

har foretaget sig. Hvor Bodum først har eksporteret til nærmarkederne i Skandinavien herefter Tyskland 

videre ud i Europa. Bodum har valgt at eksportere til USA som er det andet store marked i Vesten som 

minder om det Europæiske i forhold til sprog og kulturforståelse. Analysen fandt at Bodum fravælger 

markeder hvor der synes at være potentiale når det gælder salg. Eksempelvis i Kina hvor der er et stigende 

forbrug af kaffe samt stigende økonomisk vækst, ville det give mening, da Bodum allerede har produktion 

derude. Fravalget tyder på at Bodum ikke vil håndtere de kulturforskelle der er på dette marked, og derfor 

vælger markeder hvor kulturen er noget nær den vestlige.  

 

I værdiansættelsen af base casen af Bodums egenproduktionsstrategi er det vurderet at værdien vil stige 

markant i forhold til sourcingstrategiens base case. Dette er netop pga. at der er budgetteret at Bodum i 

egenproduktion vil få øget, gavnlig kontrol og vil resultere i et bedre forretningsmæssigt resultat eftersom 

at Bodum nu kan undgå at betale indirekte omkostninger som de hidtil har betalt i Kina. Selvom der vil 

være ekstra faste omkostninger i form af lønninger til medarbejderne på fabrikken i Portugal, da vil 

fortjenesten ved at kunne styre produktionsomkostningerne selv, være højere end hvis Bodum havde 

fortsat at source fra Kina. Udvidelsen vil herudover give Bodum mulighed for endnu mere udnyttelse af 

stordriftsfordele, da Bodum hidtil kun har produceret 30 pct. af alle deres produkter, vil Bodum nu gå efter 

at producere 80 pct. som alt andet lige må give Bodum større forhandlingsevne overfor deres leverandører 

som de køber råvarer af. 

 

Base casen blev vurderet til at have størst sandsynlighed for at blive realiseret, men det skal dog bemærkes 

at hvis væksten i nettoomsætningen udebliver, eksempelvis ved general reduktion i samfundsvæksten og 

eller købelysten, da vil Bodums værdi påvirkes negativt. Dette vil også kunne skyldes at Bodum bliver 

dårligere til at udvikle produkter som bliver efterspurgt, hvilket vil resultere i et fald i nettoomsætningen. I 
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Porter Five Forces, blev det fundet at, bare i Danmark har branchen for husholdningsprodukter høj 

konkurrenceintensitet. Kunderne blev vurderet til at i høj grad at kunne substituere deres produkter. 

Selvom Bodum da får kortere til produktionsleddet, efter etablering af egenproduktion, kræver forbrugerne 

stadig mere innovation. Udfaldet kan blive at Bodum en sæson producerer de ”forkerte” produkter så vil 

forbrugerne ikke tøve med at vælge konkurrentens produkter. Til trods for at Bodum er i besiddelse af 

kerneprodukter i form af klassikere i deres produktportefølje er Bodum en virksomhed i udvikling, som 

fokuserer på at udvikle nye produkter hele tiden. Dette kræver stor omstillingsparathed for den 

maskinpakke Bodum investerer i, og kan få større omkostninger for Bodum end beregnet, da hvert nyt 

produkt skal ”køres” ind. 

 

Ved at sammenligne Bodums beregnede WACC med branchens performance, kan det ses at størstedelen af 

branchen klarer sig lige så godt som Bodum historisk set. Størstedelen af virksomhederne i 

benchmarkanalysen formår at skabe en stigende ROIC, hvilket kan give en indikation af at branchens 

virksomheder er blevet bedre til at styre og tilpasse deres driftsaktiver. Dette indbefatter mere profitable 

produkter samt omkostningsminimering i hele forretningsprocessen.  

 

For at udvide den eksisterende fabrik i Portugal, har Bodum optaget lån på hvad der svarer til 50 mio. DKK, 

hvilket øger afkastkravet til fremmedkapitalen og egenkapitalen. Dog vil de vægtede kapitalomkostninger 

ikke bliver højere, men ligge på stort set samme niveau som WACC ved sourcingstrategi, hvilket er pga. 

skatteskjoldet. Men til trods for det, så er det vurderet at Bodum ikke har den samme frihed og fleksibilitet 

til at gøre som de vil, da Bodum nu har bundet meget kapital i anlægsaktiver. Det højere gearings niveau vil 

desuden pålægge Bodum at performe hurtigt for at kunne servicere gælden. 

For at minimere valutakursrisiko, har Bodum valgt at låne i national valuta når de foretager investeringer, 

hvilket giver dem en højere lånerente, men samtidig også større sikkerhed og økonomisk kontrol.  

 

Risikoen ved at investerer i fabrikken i Portugal er at der også her vil være en masse indirekte 

omkostninger. Hvad sker der hvis fabrikken ikke kan producere det budgetterede antal produkter? En 

omstilling fra sourcing fra Kina til egenproduktion vil også kunne være en langsommelig og omkostningsfuld 

proces, da de sidste ordrer i Kina skal kunne matches hvornår fabrikken i Portugal er klar til at producere 

selv. Selvom at Portugal en del af Europa, er der stadig stor forskel på Danmark og den danske mentalitet 

sammen lignet med den Sydeuropæiske, så derfor kan det ikke udelukkes at der ikke vil opstår problemer i 

form af de samme som er forbundet med sourcing fra Kina. Ulrik Justesen (2014) udtaler selv at Bodum er 
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klar over kulturelle forskelle, men vurderer at problemer som vil opstå vil være meget lettere at takle. 

Dette vurderes at være korrekt da fabrikken for det første er fysisk tættere på Danmark og Schweiz, og at 

den Europæiske mentalitet og forretningsforståelse er mere den samme som den danske. Ikke desto 

mindre, så viser undersøgelsen, lavet af Kraks Fonden (Arlbjørn  J. S. et al., 2013) at danske virksomheder 

som har offshoret produktionen til andre Europæiske lande, oplevet udfordringer med dårlig kvalitet, 

sprogvanskeligheder, mangel på kompetencer hos produktionsmedarbejderne på destinationer samt 

mangel på ledelsesmæssige kompetencer både i drift og implementering, som er lige præcis dem som 

Bodum håber på at kunne undgå ved at flytte produktionen til Portugal. Når nu Bodum ønsker mere kontrol 

med deres kinesiske leverandører, så kunne Bodum i første omgang have overvejet at etablere et lokalt 

kontor i Kina. Som det er fundet i analysen, er der store kulturbarrierer i Kina, men hvis man kender 

forretningsmiljøet, vil man kunne undgå mange misforståelser og problemer ved at have egne 

medarbejdere i Kina, som forstår sig på dette. Det skal bemærkes at lønomkostningerne og 

produktionsomkostningerne i Kina er på vej op, så det lader til at Bodum tidligt har taget konsekvensen 

deraf og flyttet produktionen, hvilket harmonerer med virksomhedens stræben efter mere kontrol. 
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10. Konklusionen 

Opgavens formål er at finde ud af hvordan Bodums værdi påvirkes når produktionen insources fra Kina til 

Portugal. Værdiansættelsen af Bodums hidtidige sourcingstrategi gav en værdi på ca. 54 mio. USD og 

værdien af egenproduktionsstrategien blev fundet til ca. 66 mio. USD. Dvs. at Bodums værdi stiger ved selv 

at producere størstedelen af produkterne, i forhold til at source fra kinesiske leverandører.  

  

Der er blevet foretaget en strategisk analyse samt regnskabsanalyse af Bodum, for bedre at kunne forstå 

Bodums position i markedet, og ydermere for at forstå de valg Bodum har taget, som påvirker værdien af 

virksomheden. Det er blevet klart at Bodum har haft et stort behov for at få kontrol og fleksibilitet i sin 

produktion. Dette relaterer sig til kontrol med produktionsomkostningerne som har været høje pga. 

transaktions- og indirekte omkostninger hvilket har påvirket Bodums sourcing i Kina. Derudover har ønsket 

om øget kontrol i forhold til leveringstider og kvalitet gjort, at Bodum har valgt at udvide den eksisterende 

fabrik i Portugal, så den i fremtiden skal stå for langt størstedelen af produktionen af Bodums produkter.  

 

Værdierne af de muligheder der forelægger Bodum, er blevet beregnet på baggrund af en scenarieanalyse 

hvor et vægtet gennemsnit af en base-, best- og worst case er beregnet. I alle scenarierne er medregnet de 

vigtigste faktorer som har betydning for Bodums fremtidige forretning. Det ses tydeligt at ganske små 

ændringer i værdidriverne har stor betydning for den endelige værdi. I følsomhedsanalysen blev det målt at 

især produktionsomkostninger har en kæmpe påvirkning på værdien og derfor ligeledes er den største 

grund til Bodums valg af insource produktionen. 

 

Produktionen i Portugal vil give Bodum øget uafhængighed, men også resultere i højere faste 

omkostninger, som påfører Bodum en høj driftsmæssig risiko. Dette har virksomheden ikke tidligere været 

påvirket af på samme måde, da sourcingen i Kina har foregået på kontrakt med leverandører. Den 

driftsmæssige risiko består i markant øget kapitalbinding i driftsaktiver og ekstra lønomkostninger til 

personale. Den finansielle risiko øges, da investeringen bliver finansieret med optagelse af gæld, hvilket alt 

andet lige må medføre en mindre økonomisk fleksibel virksomhed. Med konjunkturfølsomme produkter vil 

Bodums faste omkostninger hurtigt blive tunge for driften, når salget stagnere.  

 

Det skal dog bemærkes, at Bodums beslutning om egenproduktion, ikke har været drevet af at skulle spare 

penge, men primært at få kontrol med produktionen, hvilket overraskende nok, har resulteret i øget værdi 

af virksomheden. 
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Hvis man som Bodum er en virksomhed der oplever udfordringer med outsourcing i Kina, vil denne 

undersøgelse have relevans, da den tydeliggøre den forskel det har for en virksomhed at insource 

produktion i forhold til at outsource til eksterne parter. SDU’s rapport med sponsorat fra Krak Fonden 

(Arlbjørn et al., 2013), undersøgte danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion, hvor flere 

end 800 virksomheder blev stillet overfor spørgsmålet om de har overvejet deres fremtidige 

produktionsforhold. Hvor rapporten har analyseret virksomhedernes holdning, så er denne opgave et 

konkret eksempel på en virksomheds udfordringer og værdien af fremtidige muligheder. 

 

Til trods for at værdiansættelsen af Bodum inkluderer virksomheds- og branche specifikke værdidrivere, 

vurderes det at mange produktionsvirksomheder alligevel vil kunne drage nytte af resultatet, da mange 

virksomheder står overfor de samme problemstillinger og valg som Bodum. 
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13. Appendiks 

Appendiks 1 

Scenarieanalyse: Værdiansættelse af sourcing af worst case 

Worst case Terminalperiode

Budget (USD) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Nettoomsætning i alt 56.046.194 51.706.807           49.121.466 47.647.822 47.171.344 47.171.344 47.643.058 48.119.488

% vækst -5% -3% -1% 0% 1% 1%

Produktionsomkostninger 35.158.858 30.738.102 31.683.346 30.732.845 30.425.517 30.425.517 30.729.772 31.037.070

% produktionsomkostninger af nettooms. 63% 59% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Bruttoresultat 20.887.336 20.968.705 17.438.121 16.914.977 16.745.827 16.745.827 16.913.285 17.082.418

Personaleomkostninger 9.851.526 9.637.751 8.841.864 8.576.608 8.490.842 8.490.842 8.575.750 8.661.508

% af nettoomsætning 18% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Andre eksterne omkostninger 7.134.146 7.210.334 6.385.791 6.194.217 6.132.275 6.132.275 6.193.597 6.255.533

% af nettoomsætning 13% 14% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

EBITDA 2.130.398 2.765.104 2.210.466 2.144.152 2.122.710 2.122.710 2.143.938 2.165.377

Totale afskrivninger 1.213.589 1.177.181 1.165.410 1.165.410 1.177.064 1.188.834

% af NDA 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

EBIT 996.877 966.971 957.301 957.301 966.874 976.543

EBIT Margin 3,8% 5,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2% 2%

Skat 249.219                    241.743             239.325                  239.325                  241.718                             244.136                           

Samlet driftsoverskud efter skat - NOPAT 1.370.973 1.707.715              747.658 725.228 717.976 717.976 725.155 732.407

Overskudsgrad 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

AOH (Ultimo tal) 3,28 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

Netto driftsaktiver -NDA 13.783.747 11.568.270 11.557.992 11.211.252 11.099.140 11.099.140 11.210.131 11.322.233

Årlig tilvækst - ændring NDA -2.215.477 -10.278 -346.740 -112.113 0 110.991 112.101

FCF = NOPAT - ændring NDA 3.923.192              757.936                    1.071.968         830.088                  717.976                  614.164                             620.306                           

Afskrivninger % af nettoomsætning 1.213.589                1.177.181         1.165.410              1.165.410              1.177.064                          1.188.834                       

FCF + afskrivninger 1.971.525                2.249.149         1.995.498              1.883.385              1.791.228                          1.809.140                       

ROIC = AOH*OG 6,47% 6,47% 6,47% 6,47% 6,47% 6,47%

ROIC = (NOPAT/NDA) 6,47% 6,47% 6,47% 6,47% 6,47% 6,47%

Netto finansielle aktiver -NIBD 4.443.917 3.259.352

RIDO -111.979                  -133.645           -115.131                -106.800                -99.621                              -100.617                         

Afskrivninger % af nettoomsætning 1.213.589                1.177.181         1.165.410              1.165.410              1.177.064                          1.188.834                       

RIDO + afskrivninger 1.101.610                1.043.536         1.050.278              1.058.609              1.077.443                          1.088.218                       

WACC 7,4%

Tilbagediskonteringsfaktor 1,0743                      1,1541               1,2399                    1,3320                    1,4310                                

DCF tilbagediskonteret 1.835.155 1.948.763 1.609.395 1.413.907 1.251.708

RIDO tilbagediskonteret 1.025.412 904.166 847.063 794.726 752.916

Regnskab Budget



 
 

 
 

 

 
  

Værdiansættelse (USD)

PV DCFF ultimo 2012 (2013-2017) 8.058.928 WACC 7,4%

PV RIDO ultimio 2012 (2013-2017) 4.324.283 Vækst TP 1,0%

TV DCFF ultimo 2012 (2018-...) 19.658.325 6,4%

TV RIDO ultimo 2012 (2018-…) 11.824.699

Nettodriftsaktiver ultimo 2012 11.568.270

Netto fin. Aktiver ultimo 2012 3.259.352

Enterprise Value (DCFF) ultimo 2012 27.717.252

Enterprise Value (RIDO) ultimo 2012 27.717.252

Equity value (DCFF) ultimo 2012 24.457.900

Equity value (RIDO) ultimo 2012 24.457.900



 
 

 
 

Appendiks 2 

Scenarieanalyse: Værdiansættelse af sourcing af best case 

Best case Terminalperiode

Budget (USD) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Nettoomsætning i alt 56.046.194 51.706.807           52.740.943 54.850.581 57.593.110 60.472.765 62.891.676 65.407.343

% vækst 2% 4% 5% 5% 4% 4%

Produktionsomkostninger 35.158.858 30.738.102 32.699.385 34.007.360 35.707.728 37.493.114 38.992.839 40.552.553

% produktionsomkostninger af nettooms. 63% 59% 62% 62% 62% 62% 62% 62%

Bruttoresultat 20.887.336 20.968.705 20.041.558 20.843.221 21.885.382 22.979.651 23.898.837 24.854.790

Personaleomkostninger 9.851.526 9.637.751 9.493.370 9.873.105 10.366.760 10.885.098 11.320.502 11.773.322

% af nettoomsætning 18% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Andre eksterne omkostninger 7.134.146 7.210.334 7.383.732 7.679.081 8.063.035 8.466.187 8.804.835 9.157.028

% af nettoomsætning 13% 14% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

EBITDA 3.164.457                3.291.035         3.455.587              3.628.366              3.773.501                          3.924.441                       

Totale afskrivninger 1.107.560                1.151.862         1.209.455              1.269.928              1.320.725                          1.373.554                       

% af NDA 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

EBIT 2.056.897                2.139.173         2.246.131              2.358.438              2.452.775                          2.550.886                       

EBIT Margin 3,8% 5,3% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

Skat 514.224                    534.793             561.533                  589.609                  613.194                             637.722                           

Samlet driftsoverskud efter skat - NOPAT 1.370.973 1.707.715              1.542.673 1.604.379 1.684.598 1.768.828 1.839.582 1.913.165

Overskudsgrad 2,925% 2,925% 2,925% 2,925% 2,925% 2,925%

AOH (Ultimo tal) 3,28 4,25 5 5 5 5 5 5

Netto driftsaktiver -NDA 13.783.747 11.568.270 10.548.189 10.970.116 11.518.622 12.094.553 12.578.335 13.081.469

Årlig tilvækst - ændring NDA -2.215.477 -1.020.082 421.928 548.506 575.931 483.782 503.133

FCF = NOPAT - ændring NDA 3.923.192              2.562.754                1.182.452         1.136.093              1.192.897              1.355.799                          1.410.031                       

Afskrivninger 2% af nettoomsætning 2% 1.054.819                1.097.012         1.151.862              1.209.455              1.257.834                          1.308.147                       

FCF + afskrivninger 3.617.573                2.279.464         2.287.955              2.402.353              2.613.633                          2.718.178                       

ROIC = AOH*OG 14,63% 14,63% 14,63% 14,63% 14,63% 14,63%

ROIC = (NOPAT/NDA) 14,63% 14,63% 14,63% 14,63% 14,63% 14,63%

Netto finansielle aktiver -NIBD 4.443.917 3.259.352

RIDO 683.036                    820.545             869.410                  912.881                  940.837                             978.470                           

Afskrivninger 2% af nettoomsætning 1.054.819                1.097.012         1.151.862              1.209.455              1.257.834                          1.308.147                       

RIDO + afskrivninger 1.737.854                1.917.556         2.021.272              2.122.336              2.198.670                          2.286.617                       

WACC 7,4%

Tilbagediskonteringsfaktor 1,0743                      1,1541               1,2399                    1,3320                    1,4310                                

DCF tilbagediskonteret 3.367.346 1.975.029 1.845.265 1.803.510 1.826.403

RIDO tilbagediskonteret 1.617.647 1.661.457 1.630.182 1.593.294 1.536.428

Regnskab Budget



 
 

 
 

 
 
  

Værdiansættelse (USD)

PV DCFF ultimo 2012 (2013-2017) 10.817.553 WACC 7,4%

PV RIDO ultimio 2012 (2013-2017) 8.039.008 Vækst TP 4,0%

TV DCFF ultimo 2012 (2018-...) 55.361.860 3,4%

TV RIDO ultimo 2012 (2018-…) 46.572.135

Nettodriftsaktiver ultimo 2012 11.568.270

Netto fin. Aktiver ultimo 2012 3.259.352

Enterprise Value (DCFF) ultimo 2012 66.179.413

Enterprise Value (RIDO) ultimo 2012 66.179.413

Equity value (DCFF) ultimo 2012 62.920.061

Equity value (RIDO) ultimo 2012 62.920.061
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Appendiks 3 

Scenarieanalyse: Værdiansættelse af egenproduktion af worst case 

 

Worst case Terminalperiode

Budget (USD) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Nettoomsætning i alt 56.046.194 51.706.807          49.121.466 47.647.822 47.171.344 47.171.344 47.643.058 48.119.488

% vækst -5% -3% -1% 0% 1% 1%

Produktionsomkostninger 35.158.858 30.738.102 30.455.309 29.541.650 29.246.233 29.246.233 29.538.696 29.834.083

% produktionsomkostninger af nettooms. 63% 59% 62% 62% 62% 62% 62% 62%

Bruttoresultat 20.887.336 20.968.705 18.666.157 18.106.173 17.925.111 17.925.111 18.104.362 18.285.406

Personaleomkostninger 9.851.526 9.637.751 8.841.864 8.576.608 8.490.842 8.490.842 8.575.750 8.661.508

% af nettoomsætning 18% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Personaleomkostninger i Portugal 1.291.895 1.253.138 1.240.606 1.240.606 1.253.012 1.265.543

% af nettoomsætning 2,63%

Andre eksterne omkostninger 7.134.146 7.210.334 6.877.005 6.670.695 6.603.988 6.603.988 6.670.028 6.736.728

% af nettoomsætning 13% 14% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

EBITDA 2.130.398 2.765.104 1.655.393 1.605.732 1.589.674 1.589.674 1.605.571 1.621.627

Afskrivninger 1.600.996 1.552.966 1.537.436 1.537.436 1.552.811 1.568.339

% af NDA 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80%

EBIT 54.397 52.766 52.238 52.238 52.760 53.288

EBIT Margin 3,8% 5,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,111% 0,111%

Skat - 25% 13.599                     13.191                 13.059                 13.059                 13.190                     13.322                        

Samlet driftsoverskud efter skat - NOPAT 1.370.973 1.707.715            40.798 39.574 39.178 39.178 39.570 39.966

Overskudsgrad 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,08% 0,08%

AOH (Ultimo tal) 3,28 4,25 2,7 2,7 2,7 2,7 2,70                         2,70                             

Netto driftsaktiver (NDA) 13.783.747 11.568.270 18.193.136 17.647.342 17.470.868 17.470.868 17.645.577 17.822.033

Årlig tilvækst - ændring NDA -2.215.477 6.624.865 -545.794 -176.473 0 174.709 176.456

FCF = NOPAT - ændring NDA 3.923.192            -6.584.067              585.368               215.652               39.178                 -135.138                 -136.490                    

Afskrivninger % af nettoomsætning 1.600.996               1.552.966           1.537.436           1.537.436           1.552.811               1.568.339                  

FCF + afskrivninger -4.983.071              2.138.334           1.753.088           1.576.615           1.417.672               1.431.849                  

ROIC = AOH*OG 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

ROIC = (NOPAT/NDA) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Netto finansielle aktiver (NIBD) 4.443.917 3.259.352

RIDO -803.613                 -1.288.411          -1.248.967          -1.236.086          -1.235.694             -1.248.051                 

Afskrivninger 2% af nettoomsætning 1.600.996               1.552.966           1.537.436           1.537.436           1.552.811               1.568.339                  

RIDO + afskrivninger 797.383                   264.555               288.469               301.351               317.117                  320.288                      

WACC 7,3%

Tilbagediskonteringsfaktor 1,0730                     1,1513                 1,2354                 1,3255                 1,4223                     

DCF tilbagediskonteret -4.644.082 1.857.296 1.419.097 1.189.424 996.758

RIDO tilbagediskonteret 743.138 229.785 233.511 227.344 222.963

Scenarieanalyse

Regnskab Budget
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Værdiansættelse (USD)

PV DCFF ultimo 2012 (2013-2017) 818.494 WACC 7,3%

PV RIDO ultimio 2012 (2013-2017) 1.656.742 Vækst TV 1,0%

TV DCFF ultimo 2012 (2018-...) 15.981.362 6,3%

TV RIDO ultimo 2012 (2018-…) 3.574.845

Nettodriftsaktiver ultimo 2012 11.568.270

Netto fin. Aktiver ultimo 2012 3.259.352

Enterprise Value (DCFF) ultimo 2012 16.799.857

Enterprise Value (RIDO) ultimo 2012 16.799.857

Equity value (DCFF) ultimo 2012 13.540.505

Equity value (RIDO) ultimo 2012 13.540.505
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Appendiks 4 

Scenarieanalyse: Værdiansættelse af egenproduktion af best case 

 

Best case Terminalperiode

Budget (USD) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Nettoomsætning i alt 56.046.194 51.706.807          52.740.943 54.850.581 57.593.110 60.472.765 62.891.676 65.407.343

% vækst 2% 4% 5% 5% 4% 4%

Produktionsomkostninger 35.158.858 30.738.102 29.007.519 30.167.819 31.676.210 33.260.021 34.590.422 35.974.039

% produktionsomkostninger af nettooms. 63% 59% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Bruttoresultat 20.887.336 20.968.705 23.733.424 24.682.761 25.916.899 27.212.744 28.301.254 29.433.304

Personaleomkostninger 9.851.526 9.637.751 9.493.370 9.873.105 10.366.760 10.885.098 11.320.502 11.773.322

% af nettoomsætning 18% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Personaleomkostninger i Portugal 1.387.087 1.586.827 1.666.169 1.749.477 1.819.456 1.892.234

% af nettoomsætning 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Lønstigning i portugal 1% 1% 1% 1% 1%

Andre eksterne omkostninger 7.134.146 7.210.334 8.438.551 8.776.093 9.214.898 9.675.642 10.062.668 10.465.175

% af nettoomsætning 13% 14% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

EBITDA 4.414.417               4.446.737           4.669.073           4.902.527           5.098.628               5.302.573                  

Afskrivninger 1.326.058               1.379.100           1.448.055           1.520.458           1.581.276               1.644.527                  

% af nettoomsætning 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%

EBIT 3.088.359               3.067.636           3.221.018           3.382.069           3.517.352               3.658.046                  

EBIT Margin 3,8% 5,3% 5,9% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Skat - 25% 772.090                   766.909               805.255               845.517               879.338                  914.511                      

Samlet driftsoverskud efter skat - NOPAT 1.370.973 1.707.715            2.316.269 2.300.727 2.415.764 2.536.552 2.638.014 2.743.534

Overskudsgrad 4,39% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19%

AOH (Ultimo tal) 3,28 4,25 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Netto driftsaktiver -NDA 13.783.747 11.568.270 15.068.841 15.671.594 16.455.174 17.277.933 17.969.050 18.687.812

Årlig tilvækst - ændring NDA -2.215.477 3.500.570 602.754 783.580 822.759 691.117 718.762

FCF = NOPAT - ændring NDA 3.923.192            -1.184.301              1.697.974           1.632.184           1.713.793           1.946.896               2.024.772                  

Afskrivninger 2% af nettoomsætning 1.326.058               1.379.100           1.448.055           1.520.458           1.581.276               1.644.527                  

FCF + afskrivninger 141.757                   3.077.074           3.080.239           3.234.251           3.528.173               3.669.300                  

ROIC = AOH*OG 15,37% 14,68% 14,68% 14,68% 14,68% 14,68%

ROIC = (NOPAT/NDA) 15,37% 14,68% 14,68% 14,68% 14,68% 14,68%

Netto finansielle aktiver (NIBD) 4.443.917 3.259.352

RIDO 1.471.858               1.200.796           1.271.835           1.335.427           1.376.833               1.431.906                  

Afskrivninger 2% af nettoomsætning 1.326.058               1.379.100           1.448.055           1.520.458           1.581.276               1.644.527                  

RIDO + afskrivninger 2.797.916               2.579.896           2.719.890           2.855.885           2.958.109               3.076.433                  

WACC 7,3%

Tilbagediskonteringsfaktor 1,0730                     1,1513                 1,2354                 1,3255                 1,4223                     

DCF tilbagediskonteret 132.113 2.672.659 2.493.405 2.439.973 2.480.641

RIDO tilbagediskonteret 2.607.579 2.240.825 2.201.709 2.154.527 2.079.832

Regnskab Budget
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Værdiansættelse (USD)

PV DCFF ultimo 2012 (2013-2017) 10.218.791 WACC 7,3%

PV RIDO ultimio 2012 (2013-2017) 11.284.471 Vækst TV 4,0%

TV DCFF ultimo 2012 (2018-...) 78.192.583 3,3%

TV RIDO ultimo 2012 (2018-…) 65.558.633

Nettodriftsaktiver ultimo 2012 11.568.270

Netto fin. Aktiver ultimo 2012 3.259.352

Enterprise Value (DCFF) ultimo 2012 88.411.374

Enterprise Value (RIDO) ultimo 2012 88.411.374

Equity value (DCFF) ultimo 2012 85.152.022

Equity value (RIDO) ultimo 2012 85.152.022


