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1 - Indledning 

Bang og Olufsen A/S, herefter kaldet B&O, har ligesom de fleste andre virksomheder oplevet 

finanskrisen på nærmeste hånd. Efter flere år med rigtig gode regnskaber forventes det at 

regnskabet for 2008/09 bliver markant dårligere end tidligere og at en negativ bundlinje vil presse 

virksomheden.  

 

I 2008 tog B&O’s bestyrelse konsekvensen af denne udvikling og fyrede den nu tidligere 

administrerende direktør, Torben Ballegaard Sørensen. I stedet ansatte bestyrelsen Karl Kristian 

Hvidt Nielsen, der skulle vende den negative udvikling og få B&O tilbage på rette vej. Den negative 

udvikling skyldes ikke udelukkende finanskrisen, men også at B&O har brug for at restrukturere 

virksomheden og få styr på omkostninger, som eksempelvis kapitalbindingerne i varelagre. 

 

B&O producerer varer, der ligger i den absolut dyre ende af skalaen, når man kigger på tv og HiFi-

udstyr, og alene af den grund vil selskabet typisk klare sig bedst i højkonjunktur. Finanskrisen har 

bevirket at luksusvarer og andre cykliske forbrugsgoder er ramt hårdere end eksempelvis 

medicinalbranchen, er fordi medicinalprodukter er nødvendighedsvarer. Det faktum at B&O er en 

cyklisk aktie betyder at B&O’s aktiekurs er faldet markant over det seneste års tid. 

 

B&O har i marts 2009 endvidere besluttet at arbejde hen imod en ophævelse af aktieklasserne 

samtidig med at man laver en kapitalforhøjelse.1 Aktieklasserne ses typisk som et værn mod 

fjendtlige opkøb af virksomheden og at B&O vælger at ophæve klasserne kan ses som et signal 

på, at man på et tidspunkt muligvis ønsker at se sig om efter en samarbejdspartner. Dette 

sammenholdt med den lave aktiekurs, kunne betyde at B&O ville være et oplagt opkøbsemne for 

de store spillere på markedet eller alternativt for en kapitalfond. 

 

Udviklingen i aktiekursen og de tiltag der sker internt i B&O, gør det interessant at analysere om 

B&O’s aktiekurs pt. er for lav, grundet den udvikling selskabet er i, eller om det skyldes den 

generelle risikoaversitet i markedet. 

 

Der ønskes derfor en værdiansættelse af B&O, for at konstatere om den aktuelle aktiekurs er 

retvisende eller om den afviger markant i forhold til fremtiden forventninger til B&O. 

 

1.1 - Problemformulering 

B&O er inde i en fase hvor virksomheden har brug for at vende den økonomiske udvikling og med 

baggrund i dette ønskes følgende spørgsmål besvaret: 

� Hvad bør kursen være for B&O’s aktier pr. den 15.4.2009 ud fra de offentligt kendte 

oplysninger? 

 

                                            
1 Kilde: Bang og Olufsen A/S fondsbørsmeddelelse nr. 08.19  
http://www.bang-olufsen.com/Userfiles/File/Investors/BO_0819_F.pdf  
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Der ønskes i værdiansættelse af B&O endvidere en besvarelsen af følgende: 

� Hvordan er B&O’s strategiske placering i branchen?  

� Hvordan har den økonomiske udvikling været i B&O? 

� Hvordan ser fremtiden ud for B&O? 

� Hvad gør B&O for at vende udviklingen? 

� Hvordan er B&O prissat i forhold til andre virksomheder i samme kategori som B&O? 

� Hvad kan eventuelt påvirke kursen og dermed hvor sikker og retvisende den fastsatte 

værdi er. 

 

Analysen vil udmunde sig i en konkret værdiansættelse af B&O, for at kunne vurdere om den 

nuværende aktiekurs synes fair. 

 

1.2 - Afgrænsning 

Der analyseres på 3 regnskabsperioder bagud og der vil således ikke foretages en decideret 

analyse af seneste kvartalsregnskab. Dette vil udelukkende bruges som pejlemærke i 

budgetteringen for fremtiden i det omfang oplysningerne tillader dette. 

 

Der indhentes oplysninger til værdiansættelsen til og med 15.4.2009, hvor også aktiekursen på 

fondsbørsen sammenlignes med den beregnede kursværdi i værdiansættelsen. 

 

Da B&O’s aktieudvidelses-program blev annonceret den 16.4.2009, vil der ikke blive taget højde 

for denne kapitaludvidelse i større omfang. I analysen vil det blive bearbejdet, som om en 

kapitaludvidelse er på vej, men endnu ikke igangsat. Dette er med grundlag i at kapitaludvidelsen 

afsluttes efter afleveringsfristen af denne værdiansættelse, hvorfor det endelige resultat af 

forhøjelsen ikke vil være kendt før senere. Det udgivne prospekt er ikke analyseret og der vil derfor 

ikke forekomme henvisninger til dette, da det vil kunne farve analysen af B&O uden, at det er 

muligt at tage hele kapitalforhøjelsen med i værdiansættelsen. 

 

1.3 - Formalia 

Opgaven opfylder de opstillede krav jævnfør retningslinjer omkring hovedopgaveskrivning. 

 

Hovedopgave skal fylde mindst 60 og maksimalt 80 normalsider. Én normalside består af ca. 2.000 

tegn. 

 

Denne værdiansættelse består af 142.593 tegn, hvilket svarer til ca. 71 normalsider. Alle sider er 

med 4 cm. i venstremargen og med 1½ linjeafstand. 



Kasper Juhl Larsen  Hovedopgave nr. 32 CBS – HD(F) 

Strategisk analyse og værdiansætte af B&O Side 9 af 88 
 

Figur 1 – Optælling af tegn 

 
Kilde: Optælling via Word Ordoptælling. 
 

Tegnoptællingen er  eksklusiv titelblad og bilag ligesom figurer i opgaven heller ikke indgår i 

optællingen. 

 

1.4 - Metode 

Opgavens metodik vil følge nedennævnte figur. 

 

Figur 2 - Opgavens metodik 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Opgavens struktur vil starte med en indledning og gennemgang af opgavens problemformulering.  

 

Herefter vil værdiansættelsen følge disse underpunkter: 
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1.4.1 - Virksomhedsbeskrivelse 

Giver en kort gennemgang af B&O’s primære områder for at give læseren et hurtigt indblik i hvilken 

virksomhed B&O er samt en gennemgang af ejerforhold og aktiestrukturen. Brandunderstøttede og 

brand-uafhængige områder forklares kort. 

 

1.4.2 - Strategisk analyse 

Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i de ikke-økonomiske value-drivers og analysere 

disse og virksomheden som helhed. Dette gøres via: 

� PEST-modellen, der analyserer de makroøkonomiske forhold, der kan have indvirkning på 

B&O. 

� Porters Five Forces, der analyserer branchen, som B&O er en del af 

� Porters Generiske strategier, der analyserer hvilken konkurrencemæssig strategi B&O 

ligger for dagen. 

� SWOT-analyse der samler alle ovenstående analyser i én og dermed giver et overblik over 

B&O’s stærke og svage sider internt i virksomheden, samt de eksterne muligheder og 

trusler. 

 

1.4.3 - Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i afgivne årsregnskaber for B&O og vil søge en forklaring 

på hvor B&O’s fokusområder bør ligge. De økonomiske value-drivers gennemgås desuden i en 

nøgletalsanalyse, der viser hvordan udviklingen har været de seneste 3 regnskabsår. 

 

For at kunne foretage regnskabsanalysen, er en reformulering af de afgivne regnskaber 

nødvendig. Denne har til formål at opdele B&O’s værdiskabelse i en driftsmæssig og en finansiel 

side. Det er i værdiansættelsen, hovedsageligt den driftsmæssige værdiansættelse, man er 

interesseret i idet man altid vil kunne ændre den finansielle del af virksomheden – eksempelvis ved 

at geare den yderligere. 

 

De finansielle nøgletal der gennemgås er Return on equity, Return on investet capital, Finansiel 

gearing, Spread, Overskudsgrad og Aktivernes omsætningshastigheder. Dette giver et overblik 

over hvor rentabel B&O er. 

 

1.4.4 - Budgettering 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen, vil der i værdiansættelsen blive 

budgetteret 5 år ud i fremtiden for at vurdere om B&O formår at vende den nuværende udvikling, 

samt give de grundlæggende informationer til den endelige værdiansættelse. I budgetfasen laves 3 

budgetscenarier, for at komme med bud på hvorledes udviklingen vil være for fremtiden. 
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Budgetteringen vil desuden fokusere på de fremtidige nøgletal, som sammenlignes med 

beregnede nøgletal i regnskabsanalysen. 

1.4.5 - Værdiansættelse 

Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i budgetteringen og ud fra denne søge at finde en værdi 

via den fri cash-flow model og residualindkomstmodellen. Begge modeller laves på alle tre 

budgetscenarier. 

 

De tre værdiansættelser vil blive vægtet i forhold til hinanden og ud fra dette findes en beregnet 

værdi.  

 

I værdiansættelsen testes desuden på hvor let påvirkelig værdien af B&O er. Dette gøres via en 

følsomhedsanalyse, hvor relevante forhold ændres i forhold til udgangspunktet, for at konstatere 

hvor stor en påvirkning, de ændrede forudsætninger har på den endelige beregnede værdi. 

 

1.4.6 - Sammenligning  

I sammenligningsfasen sammenlignes den beregnede værdi med den konkrete kursværdi i 

markedet, for at se om man ved et opkøb af virksomheden ud fra værdiansættelsen vil skulle 

betale en over- eller underpris i forhold til at opkøbe aktierne i markedet. 

 

Der sammenlignes også Price/Earning-værdier med relevante og sammenlignelige virksomheder, 

for at vurdere om B&O’s aktie er dyr eller billig i forhold til de valgte virksomheder. 

 

1.5 - Model 

Den strategiske analyse udarbejdes via Pest-modellen, der bruges til at analysere 

makroøkonomiske forhold, samt Porters Five Forces og Porters Generiske Strategier, der vurderer 

Bang og Olufsens A/S branche og konkurrencemæssige strategi. Konklusionerne samles til sidst i 

en SWOT-analyse for at vurdere Bang og Olufsen A/S aktuelle placering i markedet. 

 

Regnskabsanalytisk vurderes følgende nøgletal: 

� Return on equity 

� Return on investet capital 

� Finansiel gearing 

� Spread 

� Overskudsgrad 

� Aktivernes omsætningshastighed 

Til værdiansættelsen bruges den frie cash-flow.model, også kaldet DCF-modellen2. For at sikre at 

det regnskabstekniske i analysen er lavet korrekt bruges desuden Residualindkomstmodellen, som 

                                            
2 Elling og Sørensen – Side 33 - 49 
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gerne skulle beregne sig frem til den samme værdi. Derudover bruges P/E-metoden som 

sammenligningsinstrument til andre virksomheder. 

 

1.6 - Discounted Cash-flow-model 

DCF, eller Discounted Cash Flow-modellen, bruger virksomhedens cash-flows fra budgetperioden 

og tilbagediskonterer disse via WACC for at finde værdien af virksomheden på nuværende 

tidspunkt. 

DCF beregnes ud fra formlen: 

0
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Hvor  

FCFF = Det frie cash-flow til virksomheden; NDADO ∆−  

Andre forkortelser kan se under beskrivelsen af Residualindkomstmodellen. 

 

Fordelen ved DCF er, at den bidrager til at forstå selskabet bedre. Ulemperne er at 

terminalværdien betyder relativt meget i værdiansættelsen samt at ændringer i de opstillede 

forudsætninger vil påvirke værdien.  

 

1.7 - Residualindkomstmodellen 

Residualindkomstmodellen bruger den bogførte værdi på nettoaktiverne, også kaldet den 

investerede kapital, og tilbagediskonterer residualværdien, der defineres som virksomhedens 

driftoverskud på Totalindkomstbasis med fradrag for kapitalomkostninger på nettoaktiverne. Dette 

sker ud fra formlen: 

0

min

1
100 )1()(

1

)1(
NFF

waccgwacc

TRIDO

wacc

RIDO
NDAV

alværdiTer

T
T

odeBudgetperi

T

t

tE −
+⋅−

+⋅
+

+
+= ∑

+

4444 84444 7644 844 76

 

Hvor  

tRIDO  = )( 1−⋅− tt NDAwaccDO  

tDO  = Driftsoverskud efter skat 

1−twaccNDA  �  

Wacc  =  De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

NDA  =  Nettodriftsaktiver  

EV0  =  Egenkapitalværdi 

g = vækst 

NFF = Netto finansielle forpligtelser. 
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Fordele ved Residualindkomstmodellen er at terminalværdien udgør en mindre andel af den 

samlede værdi, end i andre modeller samt modellen bygger på disponible regnskabsdata. Desuden 

kan RIDO bruges på virksomheder, hvor det er svært forudsigeligt at bestemme det frie cash-flow 

de nærmeste år. Ulempen er især at den bygger på regnskabskonventioner og modellen vil ikke 

opdage hvis ledelsen manipulerer med regnskaberne. 

 

For at vurdere om prisfastsættelsen af B&O er realistisk sammenlignes denne med andre 

sammenlignelige virksomheder via Price/earning-modellen (P/E). Price beskriver markedskursen 

og Earning beskriver overskud pr. aktie 

 

Ulemperne ved P/E er, at man ikke kan vide om de historiske P/E værdier er beskrivende for 

fremtiden. Derudover vil forskellige regnskabsprincipper, finansiering samt vækst og risiko give 

”støj” i en P/E sammenligning. For at kunne lave en retvisende analyse via P/E bør 

virksomhederne være meget sammenlignelige. P/E er desuden et øjebliksbillede, hvilket vil sige at 

når aktiekursen eller indtjeningen ændres i virksomheden, så vil den udregnede P/E ikke være 

korrekt længere. Dette vil i praksis betyde at P/E ændres mange gange hver dag, som følge af 

kursændringer. 

 

Både DCF og Residualindkomstmodellen bruges som indirekte modeller og det forudsættes derfor 

at B&O udelukkende skaber værdi via deres primære driftsområde og ikke skaber værdi via 

eksempelvis finansieringsaktivitet. 

 

1.8 - Kilder 

Der bruges udelukkende informationer der er offentligt tilgængeligt. Nogle kilder kræver dog 

adgangskoder – det være sig Reuters Informationsservice, som er brugt til at indhente P/E-

værdier, samt Sydbank Markets, som kun er brugt ved en model der viser renteforskellen i de korte 

renter. 

 

Informationer om B&O’s regnskaber og informationer generelt om virksomheden primært er hentet 

fra B&O’s hjemmeside: www.bangogolufsen.dk 

 

Derudover vil den bagvedliggende teori primært blive hentet fra HD-studiets fagbøger – her 

hovedsageligt fra faget Mergers and Acquisitions og primært bogen Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – en praktisk tilgang, skrevet af Jens O. Elling og Ole Sørensen. Henvisninger til 

denne bog benævnes i værdiansættelsen som ”Elling og Sørensen”. 

 

Der vil desuden blive brugt sekundære eksterne kilder i det omfang dette ses som en 

nødvendighed. Der benyttes ikke kilder hvor rigtigheden umiddelbart kan betvivles, men der kan 

dog forekomme kilder, der udspringer af kilde-forfatterens personlige holdninger – i disse tilfælde er 

det forsøgt at underbygge eller modbevise via andre kilder. 
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2 - Virksomhedsbeskrivelse 3 

B&O blev i 1925 grundlagt af Peter Bang og Svend Olufsen på Svends forældres gård i nærheden 

af Struer. De to grundlæggere havde lært hinanden at kende på ingeniør-studiet og delte en fælles 

begejstring for radioen.  

 

Deres første gennembrud kom med en lysnetmodtager, som fjernede behovet for batterier – 

produktet kaldte de ”Eliminatoren”. Eliminatoren gav B&O den nødvendige startkapital til at 

etablere egen fabrik, beliggende i Gimsing lige udenfor Struer. 

 

Anden Verdenskrig blev hårdt for B&O, som fik fabrikken sprængt i luften, både fordi de ikke ville 

arbejde for tyskerne, men også fordi mange af medarbejderne deltog aktivt i krigen mod tyskerne.  

 

Efter krigen kæmpede B&O med at få bygget virksomheden og fabrikken op igen og igennem 

1950- & 60’erne blev B&O etableret på det danske marked – som ”Det danske kvalitetsmærke”. 

 

I slutningen af 1960’erne blev konkurrencen fra Asien hårdere og hårdere og mange danske og 

europæiske radio- og tv-fabrikker måtte lukke. B&O valgte at alliere sig med arkitekter og 

designere for at satse på produkternes idé og design samt kvalitet. På samme tid begyndte B&O at 

sælge deres produkter i udlandet. 

 

I løbet af 1980- og 90’erne skete et frasalg af de aktiviteter der ikke hørte under B&O’s 

kernekompetencer samtidig med at en ny distributionsstrategi blev introduceret – B&O’s produkter 

skulle ikke længere sælges via radio/tv butikker sammen med andre mærker, men i stedet via 

dedikerede butikker, der kun forhandlede B&O-produkter. Disse butikker kaldes B1-butikker og de 

har med årene overtaget en større og større andel af det samlede salg af B&O-produkter. 

 

Ud over B1-butikkerne forhandles B&O også via Shop-in-Shop-butikker, hvor en del af en butik 

indrettes udelukkende til salg af B&O-produkter og hvor indretningen stemmer overens med B&O’s 

krav og specifikationer.  

 

I de seneste år har B&O vækstet meget via Automotive, der sælger til bilbranchens mest 

prestigefyldte mærker, samt Enterprise, der står for salget til hoteller og ejendomsudviklere. 

 

B&O sælger i dag deres produkter over det meste af verden og 88 % af omsætningen stammer fra 

eksport. Produktionen foretages hovedsageligt via fabrikken i Struer, hvor udvikling, administration 

og hovedsædet også ligger. Siden 2006 er noget af produktionen dog flyttet til Tjekkiet, hvor der 

beskæftiges omkring 260 medarbejdere. 

 

                                            
3 B&O årsrapport 2007/08, side 8-13 
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Målsætningen er, at der hvert år skal introduceres 3 til 5 nye produkter og da B&O har en politik om 

at der til alle produkter kan skaffes reservedele i op til 12 år efter produktet er gået ud af 

produktion, kræver dette en stor kapacitet rent lagermæssigt. Reservedelslageret er også flyttet til 

Tjekkiet. 

 

2.1 - Hovedaktiviteter 

B&O’s hovedaktiviteter er den brandunderstøttede forretning samt den branduafhængige forretning 

ICEpower. 

 

Geografisk inddeler B&O sig i følgende sekundære segmenter: 

� Skandinavien (Danmark, Sverige, Norge og Finland) 

� Central Europa (Tyskland, Schweiz og Østrig) 

� Øvrige Europa 

� Nordamerika 

� Asien 

� Øvrige Verden.4 

 

De tre vigtigste markeder for B&O er ved sidste årsregnskabsaflæggelse Tyskland, Danmark og 

Storbritannien. At de største markeder ligger så tæt på hjemmemarkedet giver den fordel, at der 

ikke skal bruges så mange penge på distribution, samt at markederne ligner hinanden en del og 

derfor gør salget i netop disse markeder nemmere. Det har dog den ulempe at en økonomisk 

nedgang i eksempelvis Tyskland vil betyde at Danmark også trækkes med ned – det giver altså 

nemmere ringe i vandet på markeder, der handler meget sammen og samtidig ligner hinanden 

meget. B&O er ikke kun eksponeret mod England og Tyskland i og med at 82 % af omsætningen 

stammer fra Europa, inklusiv Skandinavien.  

 

De tre største markeder, England, Tyskland og Danmark er i delårsrapporten for de tre første 

kvartaler (Q3) i 08/09-regnskabet gået markant tilbage. De tre markeder er gået tilbage med 

mellem 27 % og 47 % i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Krisen kradser hårdest i 

Europa viser tallene i Q3-delårsrapporten.5 

 

                                            
4 Kilde: Årsregnskab 2007/08 side 80 
5 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/BO_0821_F.pdf note 11 side 20 



Kasper Juhl Larsen  Hovedopgave nr. 32 CBS – HD(F) 

Strategisk analyse og værdiansætte af B&O Side 16 af 88 
 

Figur 3 - Nettoomsætning fordelt geografisk pr. lan d og pr. region. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Årsregnskab 2007/08 side 85. 
 
 

I de to primære segmenter vægter den brandunderstøttede forretning mest idet den tegner sig for 

over 97 % af nettoomsætningen og næsten 96 % af bruttoresultatet for 2007/08. I forhold til året før 

er dette en stigning på trods af, at både nettoomsætning og bruttoresultat er faldende. Resultat af 

primær drift er også faldende og her er den brandunderstøttede faldet mest procentvist – det 

betyder at de branduafhængige segmenter nu dækker ca. 18 % af resultatet mod ca. 8 % året før. 

Nedenstående figur viser denne udvikling. 

 

Figur 4 - Nøgletal på Brandunderstøttede og Brand-u afhængige segmenter 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Årsregnskab 2007/08 side 82. 

 

2.1.1 - Brandunderstøttet segment 

De primære segmenter6 er: 

� Audio/video 

� Enterprise 

� Automotive 

 

Audio/video segmentet sælger B&O produkter indenfor HiFianlæg og tv, samt højttalere. Dette 

segment står for den primære del af B&O’s indtjening og salget sker hovedsageligt via 

specialbutikker som udelukkende forhandler B&O’s produkter – disse butikker kaldes B1-butikker. 

                                            
6 Årsrapport 2007/08 side 10 - 11 
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Det resterende salg sker via Shop-in-shop butikker, der sælger B&O-produkter via 

specialindrettede afdelinger i butikkerne. 

 

Enterprise står for salget til hoteller og er ved regnskabsaflæggelsen for 2007/08 repræsenteret på 

over 200 femstjernede hoteller verden over. Desuden samarbejdes med en række førende 

ejendomsudviklere omkring levering af audio/video-udstyr til eksklusive ejendomsprojekter i 

hovedsageligt Mellemøsten og Asien. 

 

Automotive står for salget til eksklusive bilmærker, omkring installation af B&O-udstyr i 

topmodellerne. Der er allerede indgået aftaler med Aston Martin, Audi og Mercedes-AMG og ved 

aflæggelsen af 3.kvartals regnskab offentliggjorde B&O at man er i gang med at opstarte 

samarbejde med yderligere én producent af luksus-biler. 

 

Udviklingen af lydsystemer til biler er så succesfuldt at B&O i 2008 blev tildelt titlen som ”Best 

Brand 2008” i kategorien Car-HiFi af det tyske motormagasin ”auto motor und sport”. 

 

2.1.2 - Branduafhængige segment 

Dette segment indeholder ICEpower og tidligere også Bang & Olufsen Medicom. Dette er dog solgt 

fra nu og vil derfor ikke som sådan ikke indgå i analysen. 

2.1.3 - ICEpower 
ICEpower er 100 % ejet af B&O, der i 2008 opkøbte de sidste 10 % af aktierne i virksomheden. 

Icepower udvikler, producerer og sælger digitale forstærkermoduler, der udmærker sig ved at 

kunne give en ekstrem høj ydelse med meget lav varmeudvikling. Ord som kompakt design, 

pålidelighed, energibesparelser, konkurrencedygtige priser og kvalitetslyd bruges til at beskrive 

ICEpower-teknologien7 

 

Icepower udvikler blandt andet løsninger til professionelle højttalere, bilstereo, mobile/bærbare 

enheder samt hjemmebiografer.8 

 

2.2 - Ejerforhold 

B&O’s aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier og begge aktieklasser er af 10 kr. nominelt pr. aktie. A-

aktierne giver 10 stemmer mens B-aktierne giver 1 stemme. 

 

B-aktierne er noteret på OMX Den Nordiske Børs, København, mens A-aktierne ikke er officielt 

noteret. Såfremt en A-aktie ejer ønsker at sælge sin andel, har andre A-aktie ejere forkøbsret og 

aktierne udbydes udelukkende til salg i offentligheden såfremt eksisterende aktionærer ikke ønsker 

at udnytte forkøbsretten. 

                                            
7 Kilde: Årsrapport 2007/08 side 13. 
8 Kilde: http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/company/who/  
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Figur 5 - Fordeling af aktiekapital og stemmeret pr . 31. maj 2007. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Årsregnskab 2006/07 side 45. 

 

A-aktierne tegner sig for ca. 9 % af aktiekapitalen og næste 50 % af stemmeretten. 

 

Som nedenstående figur viser, er der få storaktionærer og mange småaktionærer. ATP, Kirsten og 

Peter Bang a/s, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Nordea Companies Denmark A/S besidder 

32,5 % af stemmerne i B&O – Det betyder desuden af fjendtlige overtag af B&O vanskelligøres 

yderligere, da ATP og LD må betragtes som professionelle investorer, som ikke er interesseret i at 

sælge deres aktieandel uden at opnå en betragtelig afnoteringspræmie. Dette kunne ses i Nordic 

Telephone Company ApS’ forsøg på at opkøbe og afnotere TDC – dette modsatte ATP sig.9  

 

Generelt kan man sige at investorer ikke er interesseret i at sælge med mindre de får den rigtige 

pris – dette være sig både institutionelle investorer, men i høj grad også private. Forskellen på de 

to typer investorer er, at ATP og LD typisk bruger deres størrelse til at ligge et større pres på 

virksomhedsledelsen for at skabe bedre resultater. Et sådan pres kan være vanskelligt at ligge på 

ledelsen, hvis der udelukkende er små private investorer, fordi der er mange enkelte investorer, der 

så skal nå til enighed før presset kan ligges på virksomheden. 

 

Da B&O’s A-aktier som sagt ikke udbydes i offentligheden, med mindre andre A-aktionærer ikke 

ønsker at gøre brug af deres forkøbsret, vil B&O være svær at få nogen bestemmende indflydelse 

i. De navngivne aktionærer er med i figuren herunder, fordi de enten besidder minimum 5 % af 

aktiekapitalen eller minimum 5 % stemmerne. 

Figur 6 - Fordeling af aktiekapitalen ved seneste r egnskabsaflæggelse. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Årsregnskab 2006/07 side 46. 

                                            
9 Kilde: 
Http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/Index/Nyheder_og_presse/general_iframe.htm?
docUID=http://selvbetjening.atp.dk/wcm/nyheder.nsf/alias/ATPKoncern!OpenDocument  
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B&O har fået accept på seneste generalforsamling10 på at arbejde videre med en kapitaludvidelse 

samt en sammenlægning af aktie-klasserne. Dette vil naturligvis gøre det nemmere at opkøbe 

B&O. Samtidig med dette kan det betyde at likviditeten i B&O aktien forøges, eftersom der er flere 

aktier i omløb og samtidig nogle store institutionelle aktionærer, der har interesser i den samlede 

aktieklasse. Det kan betyde at B&O avancerer fra MidCap-indekset op i Large-Cap, hvor 

likviditeten er noget større. 

 

3 - Strategisk analyse 

For at komme til at kende B&O’s interne og eksterne faktorer gennemgås virksomheden via PEST-

analyse, Porters Five Forces, Porters generiske strategier og SWOT-analyse. 

 

3.1 - Macroanalyse via Pest 
I og med at B&O udbyder luksusprodukter er de i høj grad afhængige af at forbrugerne er villige til 

at bruge deres sparepenge på enkelte dyre produkter. Når en forbruger har et ønske om at købe et 

nyt HiFI-anlæg eller et tv, så er B&O i konkurrence med alle andre udbydere af det givne produkt. 

B&O skal derfor sætte sin lid til at nogle forbrugere ønsker at adskille sig fra andre, ved at købe et 

af deres produkter frem for konkurrenternes. 

 

Hvor mange penge forbrugerne har mellem hænderne afhænger i høj grad af hvordan 

verdenssituationen ser ud nu samt hvilke tiltag, der gøres på verdensmarkedet for at sikre et højt 

rådighedsbeløb til forbrugerne. 

 

Pest-analysen giver overblik over de eksterne faktorer der kan have indflydelse på B&O’s 

forretningsmuligheder og fokuserer på de Politiske (P), økonomiske (E), Sociale (S) og 

Teknologiske (T) forhold. I Pest analyseres de ikke-finansielle værdidrivere. 

Figur 7 - PEST-analyse grafisk 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

                                            
10 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/Userfiles/File/Investors/BO_0819_F.pdf  
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3.1.1 - Politiske forhold 

Beskriver de politiske og lovgivningsmæssige forhold der kan have indflydelse på B&O’s 

muligheder for at drive forretning. 

 

� Rente og valutapolitikken i Danmark 

� Åbne grænser for varer indenfor EU 

� Miljøkrav til produkterne 

� Politiske hjælpemidler i finanskrisen 

� Ny regering i Danmark 

 

3.1.1.1 - Ad Rente og valutapolitikken Danmark. 

Danmark står udenfor det Europæiske monetære samarbejde. Det betyder at renten i Danmark pt. 

er højere end i resten af Euro-land – dette kan både være godt og dårligt for B&O. 

 

Det negative element i dette er, at Danmark hurtigt kan sætte renten op, såfremt fastkurspolitikken 

mellem danske kroner og Euroen ikke rammes betydeligt af denne udvidelse af rentespændet. Det 

vil betyde at væksten i Danmark blive ramt og da B&O’s produkter er produkter i den dyre ende af 

prisskalaen, vil det ramme B&O relativt hurtigt. 

Det betyder desuden at B&O skal forholde sig til flere markedskræfter indenfor EU, da Danmark og 

Tyskland er de to største markeder B&O har rent omsætningsmæssigt. 

 

Ud over valutaudvekslinger mellem Euro og danske kroner er der også andre valutaer som B&O er 

eksponeret overfor. De største nettotilgange af valuta sker i engelske Pund og schweizer-franc 

men nettoafgangen primært sker i US Dollars og tjekkiske kurona. Sidstnævnte selvfølgelig som en 

konsekvens af lager og produktion i Tjekkiet. 

 

Omkostningerne ved at have cash-flows i mange forskellige valutaer er naturligvis, at B&O ved en 

nettotilgang vil have overskud af en valuta, mens man har underskud af en anden ved nettoafgang. 

Dette betyder at B&O kan være nødsaget til at omveksle valutaer, med valutakursrisiko til følge, for 

at kunne betale sine leverandører. B&O søger dog at matche købs- og salgsvalutaer i højest muligt 

omfang, for dermed at afsikre noget af valutakurs-risikoen.11 Resten af valutakursrisikoen søges 

afdækket via kommercielle terminskontrakter, hvilket betyder at man låser sine cash-flows fast så 

snart de er kendte – dermed er risikoen afdækket.  

 

3.1.1.2 - Ad Åbne grænser for varer indenfor EU. 

Via åbne grænser for varer indenfor EU skal B&O ikke længere forholde sig til hvorledes varerne 

skal fortoldes i de enkelte EU-lande. Det giver fri bevægelighed mellem landende for både varer, 

men også for arbejdskraft, hvilket må øge mulighederne for at få kvalificeret arbejdskraft til 

virksomheden. 

De åbne grænser må være en absolut fordel for B&O og andre eksportvirksomheder. 

                                            
11 Årsrapport 2007/08 side 54 - 55 
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3.1.1.3 - Ad Miljøkrav til produkterne. 

I kraft af øgede krav til produkternes belastning til miljøet er B&O også nødt til at bruge ressourcer 

på at finde de rigtige arbejdsgange, råmaterialer, energiforbrug samt søge at dæmpe 

miljøbelastningen ved transport af varerne. 

 

B&O overvejer deres miljøbelastning helt fra udviklingen af produktet til produktet skal bortskaffes. 

Det betyder at der ved udviklingen af en idé, fokuseres på hvordan produktet belaster i de følgende 

livscyklusfaser. 

 

Råmaterialerne skal ikke indeholde stoffer, som kan være miljømæssigt problematiske. 

Fremstillingen tager højde for, at der skal være et godt og trygt arbejdsmiljø – både fysisk og 

psykisk, og ved valg af leverandører sikres at samarbejdspartnere har en hensigtsmæssig 

miljøadfærd og –holdning. 

 

I transportfasen har B&O et krav om deres samarbejdspartnere har en høj udnyttelsesgrad 

samtidig med, at den måde produkterne transporteres på, sker via mindre forbrug af emballage – 

dette er naturligvis også hjulpet på vej af udviklingen i trenden af for eksempel fjernsyn, hvor alle ny 

køber fladskærme frem for gammeldags billedrørs-apparater, men også på produkter uden 

størrelsesmæssige ændringer fokuserer B&O på at nedbringe emballage-forbruget. Ved 

bortskaffelse skal B&O’s produkter i høj grad kunne genanvendes  

 

Det mest miljøbelastende ved B&O’s produkter er elforbruget hjemme ved slutbrugeren. Det 

betyder at B&O fokuserer på at nedbringe produkternes standby-forbrug. I de sidste 5 år har B&O 

formået at nedbringe standby-forbruget, så B&O nu er placeret blandt de bedste i branchen12. 

 

3.1.1.4 - Ad Politiske hjælpemidler i finanskrisen.  

Fokus i de politiske hjælpemidler, der er introduceret i løbet af den nuværende finanskrise, har 

været på at øge forbruget blandt befolkningen – ikke bare i Danmark men generelt verden over.  

 

En finanskrise rammer B&O hårdt i kraft af de forholdsvis høje priser der er på deres produkter, og 

normalt skæres luksusprodukter hurtigt fra i krisetider. Hjælpepakkerne er dog ude på at give folk 

flere penge mellem hænderne og det kan være positivt for B&O. 

 

Verden rundt har mange lande annonceret eller vedtaget en række initiativer for at modgå den 

negative udvikling. 13 

 

Eksempelvis har USA besluttet at gennemføre en vækstpakke på 789 mia. dollars, svarende til 5,5 

% af BNP. Fokus i hjælpepakken er på skattelettelser, udvidet arbejdsløshedsforsikringer, 

                                            
12 Kilde: Årsrapport 2006/07 side 41 og 42 samt Årsrapport 2007/08 side 41 og 42 
13 Kilde: 
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/73EF1906498451F8C125757C00510463/$file/
somu_kvo1_09.pdf  
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sygehjælp og øget offentligt forbrug. Knap en fjerdedel af midlerne bruges i 2009, og godt 

halvdelen bruges i finansåret 2010. Skattelettelser kan være fordelagtigt for B&O fordi det giver 

flere penge mellem hænderne på forbrugerne. 

 

Japan har annonceret finanspolitiske initiativer for 1,4 % af BNP i 2009. Tiltagene er rettet mod 

såvel husholdninger som virksomheder, herunder øgede udgifter på beskæftigelsesområdet, 

indkomststøtte til husholdninger samt lempelser af beskatningen for små og mellemstore 

virksomheder og boliglån.  

 

Euro-omådet’s lande har siden sensommeren 2008 annonceret tiltag svarende til 1 % af BNP i 

2009 og 0,7 % af BNP i 2010. Initiativerne i 2009 er overvejende rettet mod at øge 

husholdningernes købekraft og øge offentlige investeringer. Der er dog væsentlige landeforskelle i 

såvel størrelse som sammensætning af de enkelte landes pakker. En forøgelse af købekraften hos 

husholdningerne er positivt for B&O. 

 

Den britiske regering har annonceret en vækstpakke på 20 mia. pund svarende til ca. 1 % af BNP. 

Den primære del af pakken er rettet mod husholdningerne og består af en midlertidig 

momsreduktion fra 17,5 til 15 pct. Den lavere momssats fik virkning fra 1. december 2008 og 

udløber ultimo 2009. Lavere moms er fordelagtigt for B&O. 

 

De kinesiske myndigheder har offentliggjort finanspolitiske lempelser svarende til 2 % af BNP i 

både 2009 og 2010. Pakken er i høj grad rettet mod offentlige infrastrukturinvesteringer. Det er ikke 

umiddelbart fordelagtigt for B&O, men det kan dog betyde at infrastrukturen kan bidrage med en 

lettere tilgang til forbrugerne i områder, hvor B&O ikke er repræsenteret i dag. 

 

I Danmark lempes finanspolitikken med 1,2 % af BNP i 2009 og 1,0 % af BNP i 2010. 

 

3.1.1.5 - Ad Ny regering i Danmark. 

Danmark har skiftet statsminister med Anders Fogh Rasmussen skifte til Nato. Det betyder at Lars 

Løkke Rasmussen har overtaget statsministerposten og han har ikke umiddelbart den store 

folkelige opbakning. Det betyder at oppositionen vil have et nyt folketingsvalg14 og dermed en risiko 

for at det nuværende skattestop bliver ophævet, såfremt den nuværende regering ikke genvælges.  

 

Oppositionen fokuserer på at øge investeringerne i den offentlige sektor frem for at sikre en lav 

beskatning for danske virksomheder og arbejdere – dette kan ramme B&O i kraft af højere 

virksomhedsskat, der vil ramme B&O direkte, men også i kraft af højere beskatning på arbejde, 

som vil betyde at forbrugerne vil få færre penge til forbrug såfremt lønudviklingen ikke stiger i 

samme omfang som skatten 

 

                                            
14 Kilde: http://socialdemokratiet.dk/A-Socialdemokraterne-Helle-Thorning-Schmidt-L%C3%B8kke-
har-brug-for-et-valg-default.aspx?func=article.view&id=261882  
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hvilket øger omkostningsniveauet for B&O Hvilket kan betyde at B&O’s medarbejdere vil kræve en 

højere løn for det arbejde de udfører. I sidste ende kan dette betyde at B&O flytter hele 

produktionen til et andet land. Udflytningen til Tjekkiet er allerede igangsat med flytning af lagre og 

fremstilling af audioprodukter og mobiltelefoner. 

 

Man kan dog overveje om en ny socialdemokratisk regering ville igangsætte for mange ændringer i 

indkomst- og virksomhedsskatten. En forhøjelse af skatterne vil betyde en forringelse af 

konkurrenceevnen i forhold til udlandet, hvilket vil forlænge og muligvis også forøge den 

økonomiske krise i Danmark yderligere.  

 

Som det ser ud nu er der dog ingen udsigt til at Lars Løkke Rasmussen vælger at udskrive 

folketingsvalg – ovenstående gisninger afhænger derfor af om valget udskrives og om valget 

vindes af oppositionen samt om en ny regering vil ændre på skatten. 

3.1.2 - Økonomi og Demografi 

Beskriver udviklingen i den internationale økonomi og vurderer hvorledes denne influerer på B&O’s 

situation. 

 

� Udviklingen i BNP 

� Renteudvikling 

� Befolkningssammensætning 

� Konjunktur-følsomhed 

 

3.1.2.1 - Ad Udviklingen i BNP. 

Udviklingen i økonomierne er som følge af finanskrisen mere negative end de har været i mange 

år. 

 

Ifølge Finansministeriets Økonomiske redegørelse for december 2008 er de fremtidige 

forventninger til BNP være: 
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Figur 8 - Vækstskøn for udlandet og dansk eksportma rkedsvækst 

 

Kilde: Tabel 2,1 i http://www.fm.dk/Publikationer/2008/1701-

OEkonomisk%20Redegoerelse%20december%202008/2%20International%20oekonomi%20og%2

0finansielle%20markeder.aspx  

 

Figuren viser, at BNP vil falde tilbage i forhold til de niveauer man så i 2007 og 2008. For 

Danmarks eksportmarkedsvækst forventes der decideret fald i væksten, hvilket naturligvis kan 

påvirke B&O’s eksport. Hvis man kigger på det største marked for B&O, Tyskland, så vil de også 

opleve et fald i BNP i december 2009. 

 

Generelt forventes der et 2009, hvor BNP væksten vil være meget mindre end i eksempelvis 2007, 

og endda negativt i nogle regioner. Det forventes dog, at der i løbet af 2010 kommer gang i 

økonomierne igen stille og roligt. Verdensudviklingen i BNP bærer dog præg af, at eksempelvis 

Rusland og Kina har meget større vækst end resten verden og da B&O’s vigtigste markeder 

primært er placeret indenfor Europa, som vil have en lavere vækst end verdensgennemsnittet, vil 

verdensgennemsnittet være for høj vækst i forhold til B&O’s vækstpotentiale. Det skal desuden 

bemærkes at USA’s økonomi er meget vigtig for resten af verdens økonomi. Her kan nævnes at 

Subprime-krisen er startet i USA og spredt sig til resten af verden og for at få gang i hjulene i gang i 

resten af verden, skal USA først og fremmest have gang i økonomien og dette er med gentagende 

rentenedsættelser og hjælpepakker forsøgt gennem det seneste års tid. 

 

Finansministeriets vækstskøn er mere positive end eksempelvis Nationalbankens. I den seneste 

opgørelse omkring dansk økonomi15 og fremtiden herfor, fokuseres der på hvordan udviklingen i 

BNP har været og hvordan den forventes at være de næste år. 

 

                                            
15 Kilde: 
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/4D67FD9D354027A0C125757C00518F77/$file
/dansk-oekonomi.pdf  
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Figur 9 - BNP vækst i Danmark, Euroområdet og USA 

 
Kilde: Figur 1, side 32 
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/4D67FD9D354027A0C125757C00518F77/$file
/dansk-oekonomi.pdf  
 

Generelt er Finansministeriet og Nationalbanken enige om udviklingen, men størrelsen af den 

nuværende krise er der ikke enighed omkring. Begge instanser forventer en vending i nedgangen i 

BNP i løbet af slutningen af 2009 og starten af 2010. 

 

Nationalbankens forventninger er at udviklingen i Euro-området og i USA rammer et bundniveau på 

et niveau omkring -3, hvor Finansministeriet forventer bundniveauer på -0,5 for USA og 

udelukkende positive tal for Euro-området. 

 

Man kan med de skrækscenarier, der beskrives i pressen, have sine tvivl om krisen bunder ud 

uden negativ vækst i BNP for Euro-området og i givet fald om krisen slutter i 2009 eller løber 

længere. Med alle de igangsatte hjælpepakker gøres der noget politisk for at få hjulene i gang igen, 

men om udviklingen vender i 2009 eller senere er svært at gisne om. Generelt kan man sige, at der 

er ligeså mange meninger, som der er forskellige instanser og analytikere – dette er en klar 

indikation på at udviklingen generelt er svær at forudsige, selv for eksperter. 

 

3.1.2.2 - Ad Renteudvikling. 

Renteudviklingen i Danmark contra Europa betyder at rentespændet er øget væsentligt siden 

1.10.2008. I figuren herunder er den gule linje den danske 1-årige Cibor-rente og den blå er den 1-

årige Euribor-rente.16 

 

At rentemarginalen er udvidet betyder, at der kan være en fordel i at optage ny gæld i Euro, frem 

for i danske kroner, fordi man opnår en besparelse på renten17. En anden fordel for B&O er, at der 

er indtægter for ca. DKK. 1 mia. i Euro. I stedet for at veksle disse om til Danske kroner kan de 

vælge at optage lån i Euro og dermed hedge deres, om ikke begrænsede, valutakursrisiko. 

 

                                            
16 Cibor-renten er den rentesats som pengeinstitutter er villige til at låne penge ud til. Cibor er den 
danske sats og Euribor er den europæiske. 
17 Såfremt man optager gæld der forrentes med den helt korte rente. 
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Figur 10 - Rentespænd mellem Euroland og Danmark. 

 
Kilde: Sydbank Markets 
 

Forventningerne til fremtiden er at rentespændet på de korte renter, indsnævres over det næste 

stykke tid. Det er med baggrund i at Kursen mellem Euro og danske kroner ligger stabilt indenfor 

spændet samt at valutareserven i Nationalbanken forøges måned for måned.18 En indsnævring i 

rentespændet vil betyde billigere danske korte renter, til fordel for både B&O’s korte gæld men 

også for de forbrugere i Danmark, der er finansieret via variabelt forrentede lån – de vil nemlig få 

flere penge til forbrug, hvilket kan resultere i øget salg af B&O produkter. 

 

Hvis man kigger på de lange renter, som man typisk bruger til at finansiere nye investeringer, der 

skal bruges i mange år, så er der ikke det helt samme billede, som på de korte renter. 

Forventningerne til den lange 30-årige rente er, at den forventes at ligge nogenlunde uændret i 

forhold til i dag – dette ses blandt andet af Sydbanks renteforventninger. 

 

Figur 11 - Sydbanks renteforventninger 

 
Kilde: http://www.sydbank.dk/investering/analyser/obligationer/renteforventning  
 

Ovenstående viser tydeligt at forventeligt vil den korte rente falde mens den lange rente vil være 

uændret. 

 

3.1.2.3 - Ad Befolkningssammensætning. 

Hvis man ser på befolkningstallet i Danmark, vil dette stige de næste 30 år, hvis 

befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik holder19. Generelt forventes det dog at der i 

Europa vil være en tilbagegang i befolkningsudviklingen jf. grafen herunder fra Wikipedia. 

                                            
18 Kilde: http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10186061  
19 Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR221.pdf  
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Figur 12 - Historisk og forventet befolkningsudvikl ing.  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 
http://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_befolkning#Befolkningstall  
 

Grafen viser at befolkningen i Verden generelt vil stige markant, men at væksten hovedsageligt vil 

finde sted i Asien og Afrika.  

 

Ifølge US Census Bureau20, der blandt andet laver fremskrivninger af verdens befolkningstal, vil 

befolkningen i 2012 være på 7 mia. og på 8 mia. i 2025. Det stemmer fint overens med 

ovenstående tabel. Hvis udviklingen følger ovenstående figurs, så vil det betyde, at det er Asien og 

Afrika, der primært vækster. I forhold til B&O’s salg står Asien pt. for 9,5 % og Afrika21 står for 

under 2 % af omsætningen. Det betyder at såfremt B&O formår at komme yderligere ind på 

markederne, så vil der være en mulighed for vækst disse steder. Man skal dog være opmærksom 

på, at der i Asien er stor konkurrence i og med at mange af de store konkurrenter i audio- og 

videobranchen stammer fra netop Asien. B&O ser specielt Kina som et stort vækstmarked og 

forventer at åbne 14 nye B1-butikker i løbet af de næste 2 regnskabsår.22 

 

Befolkningsfremskrivningerne tager ikke højde for om væksten sker i områder med stor fattigdom 

eller i områder med levevilkår der mindre om den vestlige. Det betyder at selvom der bliver 

væsentligt flere folk i Verden, så betyder det ikke nødvendigvist noget for B&O’s muligheder for at 

vækste. 

 

3.1.2.4 - Ad konjunkturfølsomhed. 

B&O tilhører de cykliske forbrugsgoder – det betyder at når økonomien kører på skinner, så vil de 

cykliske forbrugsgoder opleve store stigninger i salget og omvendt vil der i krisetider ofte være 

store tab i vente til aktionærerne i disse virksomheder.  

Verdensøkonomien kører i såkaldte ”cykler”, hvor der er en vis årrække imellem op- og 

nedgangstider. Hvis man formår at forudsige disse cykler, kan man som virksomhedsleder formå at 

tilpasse virksomheden til den situation der kommer, bedre end hvis man først indser dette når 

                                            
20 Kilde: http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopgraph.html  
21 Afrika indgår i segmentet ”resten af Verden” i B&O’s opgørelse. 
22 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/BO_0821_F.pdf, side 7. 
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krisen er i gang. I B&O er de nu i gang med at restrukturere virksomheden samtidig med at 

verdensøkonomien er i stor krise – det betyder at man lige nu kæmper med at strømline 

virksomheden samtidig med at salget går trægt og fremtidsudsigterne er meget mørke. B&O’s 

konkurrent Loewe, var igennem processen med restruktureringer for nogle år tilbage og kan 

dermed fokusere på at klare sig bedst muligt igennem krisen nu uden negativ presseomtale 

vedrørende nedskæringer med mere. Der vil senere blive kigget nærmere på hvad Loewe gjorde 

for at få plus på bundlinjen igen. 

 

Dow Jones-indekset er et godt eksempel på cyklerne. Dow Jones er et amerikansk aktie-indeks 

der vægter de 30 største aktier, således at man under et kan følge udviklingen. Dow Jones-

indekset kan ses som den blå linje i nedenstående figur. 

 

Hvis man kigger de B&O’s aktier (rød linje) op mod Dow Jones-indekset, kan man konstatere at 

udviklingen, også kaldet cyklerne, kører noget nært parallelt. Figuren er opdelt i 2 fordi udsvingene 

på Dow Jones er mellem 4.000 og 14.000 mens B&O’s udsving er mellem 80 og 750 – det betyder 

at man ikke vil kunne se B&O’s udsving hvis man indsætter begge i samme figur. 

 

Den sorte linje herunder viser det danske OMXC20-indeks, som i høj grad minder om udviklingen i 

Dow Jones-indekset. Set i forhold til B&O vil begge indeks reagere senere end de cykliske aktier, 

herunder B&O, fordi indeksene også indeholder ikke-cykliske aktier. Denne forskel gør at indekset 

vil finde et gennemsnit mellem cykliske og ikke-cykliske forbrugsgoder og dermed reagere derefter. 

 

Figur 13 - Sammenligning mellem OMXC20, Carlsberg b , B&O b og Dow Jones 

 
Kilde: The Online Trader. 
 

Dow Jones indeksets udvikling og forventninger til fremtiden bruges senere som et værktøj for at 

prøve at forudsige B&O’s udvikling i fremtiden. 
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3.1.3 - Sociale og Kulturelle forhold 

Beskriver hvordan Verden ændrer sig sociologisk og kulturelt. 

 

� Trends 

� Forskelle på markeder 

� Ændring i forbrugsvaner 

 

3.1.3.1 - Ad Trends  

Trends indenfor audio- og videosegmentet er ændret væsentligt de seneste år. Fra det store 

billedrørsfjernsyn og VHS-videoen til fladskærmsfjernsyn og dvd-afspillere/Blu-Ray-afspillere.  

 

Ikke nok med at teknologien har flyttet sig markant, så har trenden også været, at man skulle have 

et fjernsyn med større og større skærm som samtidig er så smalt som muligt bagtil.23 Den 

teknologiske udvikling beskrives nærmere i afsnittet omkring teknologien senere. 

 

Designet har også været således, at man kunne betragte ens fjernsyn som et møbel eller et 

billede. Produkterne skal kunne mere og mere, hvilket betyder, at man skal kunne gå på nettet 

direkte via skærmen eller Blu-Ray maskinen. Nu har man altså ikke længere kun et tv men 

nærmere hele hjemmets multifunktionsmaskine. 

 

Når man kigger på audio-delen, så fokuseres der nu i højere grad på rene toner end en høj bass-

ydelse. Førhen var et anlæg ikke et rigtigt anlæg med mindre man havde kæmpe store højttalere til 

for at skabe en stor bass-effekt. Hvis man kigger efter de generelle tendenser i markedet nu, så er 

der kommer flere og flere minianlæg til. Grundet udviklingen i de komponenter der sidder i både 

HiFI-anlæg og højttalere har man kunnet yde mere med mindre størrelse – her er B&O ICEpower 

et godt eksempel. 

 

B&O ICEpower laver blandt andet komponenter til mobiltelefoner og indenfor denne genre har 

udviklingen også været stor. Nu kan man nærmest ikke købe en mobiltelefon uden at den har 

indbygget walkman/MP3-afspiller og det uden at gå på nævneværdigt kompromis med hensyn til 

lydoplevelsen i forhold til MP3-afspillere. 

 

Alle disse ændringer i trends betyder for B&O, at man på video-siden presses mere, fordi selv de 

middelmådige tv-producenter har mulighed for at lave et nogenlunde design af skærmen. Tidligere 

begrænsede det nogle producenter, at der var den store kasse bag på tv’et og nu da det ikke 

længere er et problem, kan man nu nemmere lave en pæn ramme om skærmen og dermed skabe 

en form for design af alle skærme. B&O har dog igen forsøgt at afvige fra konkurrenterne ved at 

opfinde en bedre gengivelse af alle farver i fjernsynet – andre producenter har problemer med at 

nogle farver bliver svagere og svagere med tiden og det har B&O fundet et middel imod. Den 

                                            
23 Kilde: http://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1221632899  
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opfindelse sikrer for en tid at B&O vil kunne tiltrække kunder via bedre teknologi end 

konkurrenterne.  

 

På audio-siden har B&O den fordel at de er blandt verdens-eliten, når det gælder gengivelse af lyd. 

Det betyder at når forbrugerne nu efterlyser en renere lyd frem for bass-effekt så B&O blandt de 

bedste, blandt andet sammen med Bose. 

 

Teknologisk er B&O langt fremme når det drejer sig om kontrol af de forskellige tekniske apparater, 

med opfindelsen af fjernbetjeningen Beo5. Med denne kan man styre alle B&O’s produkter, 

ligesom man kunne med Beo4-fjernbetjeningen, men man kan også tilkoble andre systemer til 

fjernbetjeningen. Man kan eksempelvis styre elektroniske persienner og gardiner via Beo5, hvilket 

gør at fjernbetjeningen nu også er blevet universel – B&O er blandt de første i branchen der 

udbyder dette helt ned på forbrugerniveau til rimelige priser. Ikke nok med at der er ny teknologi i 

Beo5, så adskiller den sig også væsentligt på det designmæssige fra andre.  

 

Figur 14 - Beo5 fjernbetjening 

 
Kilde: http://www.bang-olufsen.com/beo5-remote-control  
 

Aluminiumskuglen nederst ligger godt i hånden og touch-skærmen giver det pift af nyeste 

teknologi, som B&O’s kunder gerne vil have, så igen har B&O formået at skabe et produkt med ny 

teknologi kombineret med design i en klasse for sig selv. 

 

3.1.3.2 - Ad Forskelle på markeder.  

B&O’s primære markeder ligger alle indenfor Europa, hvor markederne ligner hinanden til 

forveksling. Den store udvikling indenfor B&O’s branche kommer fra Asien, hvilket sandsynligvis 

også er medvirkende til at B&O ikke har så stor omsætning i denne region. 

 

Med åbningen af EU’s grænser vil medlemslandende komme til at ligne hinanden mere og mere 

med tiden, fordi der er åbnet op for fri bevægelighed for varer og arbejdskraft. B&O kan derfor se 

omkring 80% af omsætningen ligge i en region med mange lande der ligner hinanden meget.  

 

Forskellen mellem Asien og Europa er dog stor. Asien er vant til at være først med teknologisk 

udvikling grundet de store konkurrenter, blandt andet Philips og Panasonic, der ligger der. Det 

betyder at de produkter, der hentes ind fra Europa skal være meget specielle før de vil have 

interesse for Asiaterne. Samtidig er der meget større forskel på rig og fattig i Asien end der er i 

Europa. B&O ser specielt Kina og Rusland som vækstmarkedet og forventer en ekspansion i B1-

butikker de næste 2 regnskabsår. 
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3.1.3.3 - Ad Ændring i forbrugsvaner.  

Igennem de senere år har folk med ejerboliger opbygget store formuer via det stigende 

boligmarked og mange har brugt af disse formuer til øget forbrug. Dette øgede forbrug er blandt 

andet brugt på nye fladskærmsfjernsyn og HiFi-anlæg. Ifølge Danmark Statistik havde 44 % af 

danskerne et fladskærmsfjernsyn i 2008 mod 19 % i 2006.24 Dette må være et udtryk for at 

fladskærmsfjernsynene er blevet billigere og mere trendy samtidig med at danskerne bruger flere 

penge på netop dette område, hvilket understøttes af nedenstående figur. 

 

Figur 15 - Forbrug i kr. pr. husstand på tv og vide obåndoptagere 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra http://www.statistikbanken.dk 
 

Som følge af finanskrisen er bolighandlerne dog faldet, hvilket betyder at de store værdier der 

ligger i friværdi både er blevet mindre men også sværere at realisere ved et salg af boligen. Som 

følge af faldende boligpriser er det naturligt at forbruget falder tilsvarende fordi folk bliver nervøse 

ved deres friværdier, om boligen kan sælges og hvordan deres økonomiske situation vil se ud efter 

salget. I et faldende marked vil førstegangskøbere muligvis være afventende med at købe i 

forventning om at boligerne bliver endnu billigere. 

 

Det er ikke bare i Danmark at man er ramt af en boligboble, der har finansieret et overforbrug. 

Ifølge Ugebrevet Mandag Morgen den 21.4.200825 er dette et globalt problem: ”Det kan lægge 

grunden for den næste bølge af finansielt og moralsk overmod. Med finanskrisen følger også 

punkteringen af flere års boligboble. Alene i USA har boligejerne på et år fået skåret 10 pct. – op 

imod 2 billioner dollar – af deres boligformue, og der er prisfald i Danmark, Irland, Storbritannien og 

Spanien. Selv i dele af Indien og Kina er boligpriserne begyndt at falde. Man kan betragte det som 

en nødvendig korrektion på boligmarkedet, men sideeffekterne gør ikke mindre ondt af den grund. 

For den økonomiske recession, som USA allerede står i, og den hårde opbremsning, der venter 

Europa, forstærkes af, at forbrugerne ikke længere kan konvertere formuer til forbrug.” 

 

Hvis forbrugsmønstret i resten af Verden har været som i Danmark, hvor pengene til forbrug 

hovedsageligt er kommet via oppumpede friværdier og gået til luksusgoder, så betyder det at B&O 

vil have svært ved at komme ind på disse markeder, fordi de fleste under boligboblen, har fået 

                                            
24 Kilde: http://www.statistikbanken.dk  
25 Kilde: http://www.mm.dk/default.asp?leder=ja&emne=&indhold_id=385  
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opdateret deres audio/video-produkter eller som nu ikke har råd til en udskiftning af de gamle 

produkter. Amerikanerne har et overforbrug i forhold til deres løn, hvilket betyder at 

gældssætningen er enorm i USA. Gennemsnitamerikaneren bruger 1,02 dollar hver gang han/hun 

tjener én dollar.26 Det er en nødvendighed at vende denne udvikling før USA kommer i en 

længerevarende dyb recession. For B&O har det naturligvis betydning om vendingen kommer snart 

eller om den lader vente på sig. B&O’s egne forventninger for fremtiden med et nulresultat i 

regnskabsåret 2009/10 er derfor præget af den generelle usikkerhed der er i markederne.27 

 

3.1.4 - Teknologi og Miljø 

Hvordan er den teknologiske udvikling og hvorledes spiller miljøhensyn ind. 

 

� Øgede krav til miljørigtige løsninger 

� Teknologisk udvikling contra prisudvikling 

 

3.1.4.1 - Ad Øgede krav til miljørigtige løsninger.  

Jævnfør afsnittet vedrørende miljørigtighed under Politikker kan det konstateres at B&O har stor 

fokus på dette område.  

 

3.1.4.2 - Ad Teknologisk udvikling contra prisudvik ling.  

Den teknologiske udvikling har, som tidligere nævnt, været voldsom. Udviklingen i udsendelse af 

tv-signaler betyder at det gamle analoge signal i Danmark udskiftes med et digitalt signal. For at 

udnytte det digitale signal er man nødsaget til at udskifte sit gamle billedrørsfjernsyn med en 

fladskærm med digital tuner.  

 

Hvis man kigger på audio-delen er FM-radiosignalet kommet under konkurrence af DAB-signalet. 

Det betyder at flere har valgt at udskifte FM-radioen til en ny model. 

 

Som tidligere nævnt har den teknologiske udvikling desuden sørget for at walkman’en nu er 

indbygget i mobiltelefonen og på den front er B&O også med via ICEpower. 

 

Den generelle udvikling gælder Verden rundt og er ikke unik for Danmark. 

 

Udviklingen presser priserne i bund meget hurtigt og det betyder at et fladskærmsfjernsyn ikke 

længere nødvendigvis koster 15.000 kr. og selvom B&O’s produkter, rent prismæssigt, ligger i en 

noget højere liga, så presser de billige produkter også B&O. Speciel den teknologiske udvikling gør 

at hvis udviklingsafdelingen falder lidt bagefter, så vil andre komme i forkøbet og presse priserne 

inden B&O overhovedet er på markedet. Det bliver dyrere at være bagefter i forhold til markedet, 

fordi udviklingen sker så hastigt. 

 
                                            
26 Kilde: http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=187&zoneid=1 figur 3 
27 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/BO_0821_F.pdf, side 8. 
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Udviklingen flytter sig imod ”Bigger is better” og B&O introducerede i januar 2009 deres helt nye 

Beovision 4 på 103 tommer. Panasonic har dog overgået denne rent størrelsesmæssigt med 

introduktionen af et 150 tommers fjernsyn. 

 

Hvis man som forbruger vil have det nyeste produkt hele tiden og derfor ofte udskifter sit udstyr, så 

vil B&O være et for dyrt segment, samtidig med at standarderne forældes hurtigere end tidligere. I 

og med at B&O bruger en del ressourcer og penge på at adskille sig designmæssigt fra andre 

udbydere, så vil de umiddelbart have det svært i sådan et marked. En stor spiller der nemt og billigt 

kan omlægge til nye standarder og opnå stordriftsfordele vil derimod vinde slaget. 

 

Hvis forbrugerne i stedet vil have den bedste teknologi som kan holde i mange år, samtidig med at 

det købte apparat skal kunne pynte i en stue og passe sammen med alle de andre systemer man 

allerede har, så vil B&O derimod stå rigtig stærkt i forhold til konkurrenterne. 

 

3.2 - Brancheanalyse via Porters Five Forces 
 
Porters Five Forces bruger fem parametre til at analysere en branche – i dette tilfælde audio- og 

videobranchen. 

 

Figur 16 - Porters Five Forces vist grafisk 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

3.2.1 - Nye potentielle konkurrenter. 

Der er hård konkurrence i branchen, hvilket kan ses på de mange udbydere. Der er mange og der 

er flere store spillere imellem. Mange af konkurrenterne kan dog ikke kaldes direkte konkurrenter til 

B&O, hvis produkter er dyrere end gennemsnits-produktet i branchen. B&O henvender sig til 

kunder der vil have noget unikt og som er villige til at betale for dette.  
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B&O har været dygtige til at brande sig som et high-end produkt og meget få konkurrenter har 

formået at holde denne linje i samme stil som B&O – eneste reelle konkurrent på high-end 

produkterne er Loewe, som i samme stil som B&O har valgt udelukkende at fokusere på de dyrere 

produkter som udelukkende sælges via specialbutikker, hvor mange af dem indretter specielle 

afdelinger til salg af B&O og Loewe.28 

 

Få at opnå en status som et high-end produkt kræves en ekstraordinær kvalitet samt et 

forhandlernet der er villige til at sælge ens produkter fra specielle udstillinger og som har fokus på 

dette produkt frem for B&O og Loewe, som folk kender i forvejen. Hvis en sådan salgskanal skal 

oprettes i Europa kræver det store kapitalindskud, fordi der ikke er en gennemgående forhandler 

gennem hele Europa. Man skal derfor ind og kigge på forhandlernettet i hvert land og få ens 

produkterne indenfor dørene, samtidig med, at man skal lave manualer og salgsmateriale på alle 

sprog. Så selv om man har et godt produkt kræver det store omkostninger at få forhandlingen i 

gang. 

 

En handelsbarriere mindre er dog, med billedrørsfjernsyn var der kun meget få der producerede 

selve billedrøret og alle andre udbydere så måtte købe hos disse. Med introduktionen af 

fladskærme er der flere der formår at lave denne teknologi og der er flere der søger efter nyere og 

mere effektive fladskærme.  

 

Ud fra ovenstående må det konstateres, at selvom der som sådan, ikke er store indgangsbarrierer i 

branchen, så kræver det en hvis likviditet at starte forhandling op. Som direkte konkurrent til B&O 

kan man komme et stykke vej via et stærkt design og en god kvalitet, men det tager tid at opnå 

samme brand som B&O. 

 

3.2.2 - Kunders forhandlingsstyrke 

Igennem mange år har B&O udbudt high-end produkter og herigennem skabt en præference hos 

deres kundegruppe. Det betyder at de kunder, der har midlerne og lysten til at købe B&O’s 

produkter, er villige til at betale, det det koster, at have B&O stående i deres hjem eller virksomhed. 

Dette giver en meget stærk forhandlingsstyrke til B&O. B&O har igennem mange år fået deres 

kunder til at betale en overpris for deres produkter frem for andres og dette er en stor styrke i tider, 

hvor økonomien kører på skinner, men det er også en trussel i krisetider, fordi forbrugerne i større 

omfang overvejer hvad pengene skal bruges til og derfor fokuserer mere på prisen end på design. 

 

Hvis man kigger det generelle marked, så vil andre producenter ikke have ligeså trofaste kunder og 

vil derfor være villige til at sætte modellerne hurtigere ned for at tage markedsandele fra 

konkurrenterne. 

 

                                            
28 Kilde: http://www.loewe.dk/denmark/loewe-in-denmark.html og 
http://www.loewe.dk/denmark/news/241008-news19.html  
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3.2.3 - Substituerende produkter 

Som substitut til fjernsynet er eksempelvis projektoren, som dog pt. er i en prisklasse, hvor den 

reelt set ikke kan konkurrere med fjernsynet på lige fod. 

 

Såfremt computeren bliver yderligere integreret i familiens fælles mediecenter kan det have 

betydning for branchen generelt, da det er de færreste i audio/video-branchen der har specielle 

kompetencer indenfor dette område. Man kan dog forestille sig at de to markeder nærmer sig 

hinanden således, at en medie-center computer skal styre alle andre produkter – altså at en 

computer styrer fjernsynsskærmen og fordeler lyden ud i højttalere. Det vil dog for B&O’s 

vedkommende betyde, at der skal sættes kræfter ind på en sådan løsning for de kunder der 

udelukkende ønsker at have B&O produkter. 

 

3.2.4 - Leverandørers forhandlingsstyrke 

B&O’s position på verdensmarkedet er ikke ret stor, hvilket betyder, at de agerer som pristagere. 

Store producenter som Philips og Panasonic har en anderledes stor forhandlingsstyrke overfor 

leverandørerne. 

 

Mange mindre producenter køber desuden ind hos Philips og Panasonic, hvilket betyder at disse 

tjener penge på både deres egne produkter men også hver gang der sælges et konkurrerende 

produkt. 

 

3.3 - Porters generiske strategier 

Michael Porter skelner mellem fire generiske strategier og beskriver at en virksomhed skal tilpasse 

sig en af disse for at få succes.29 

 

Figur 17 - Porters generiske strategier vist grafis k. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af http://toolbox.systime.dk/strategisk-planlaegning/generisk-

strategi.html  

 

                                            
29 Elling og Sørensen, side 90 – 94 samt http://toolbox.systime.dk/strategisk-planlaegning/generisk-
strategi.html 
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3.3.1 - Omkostningsleder-strategi 

Beskriver hvordan en virksomhed kan udvikle eller producere produkter billigere end 

konkurrenterne og dermed kan sælge deres produkter billigere til en bred gruppe af forbrugere. 

Denne strategi passer typisk bedst til store virksomheder der kan nyde godt af stordriftsfordele.  

 

B&O har fokus på udvikling og på at differentiere sig fra sine konkurrenter, men de er ikke 

interesserede i at sælge deres produkter billigt – det er samtidig grunden til at B1-butikkerne har 

deres berettigelse. B&O’s kundegruppe er begrænset set i forhold til eksempelvis Philips’ 

kundegruppe fordi B&O’s strategi og produktudbud ikke retter sig imod gennemsnitborgeren, men 

derimod fokuserer på forbrugere, der vil have luksus og som vil adskille sig fra netop 

gennemsnitsborgeren.  

 

3.3.2 - Differentierings-strategi 

Beskriver hvordan en virksomhed udbyder et produkt der er unikt, har særlige egenskaber eller er 

af en højere kvalitet end konkurrenterne, til en bred målgruppe. Det unikke kan også bestå i at 

virksomheden tilbyder en bedre service end konkurrenterne. 

 

B&O udbyder unikke produkter, både kvalitets- og designmæssigt, men også servicemæssigt. 

B&O’s målgruppe er verden rundt men begrænser sig til folk med høj indkomst eller formue og som 

leder efter eksklusive produkter, der er mere end bare et fjernsyn eller HiFi-anlæg. Det betyder at 

B&O ikke har en bred målgruppe.  

 

3.3.3 - Omkostningsfocus-strategi 

Beskriver hvordan en virksomhed kan producere eller udvikle et produkt billigere end 

konkurrenterne og som udbydes til en snæver målgruppe.  

 

Som omkostningsleder-strategien passer det ikke overens med B&O’s strategi at udbyde billige 

produkter. B&O’s målgruppe er snæver. 

 

3.3.4 - Fokuseret differentierings-strategi 

Beskriver hvordan en virksomhed henvender sig til en snæver målgruppe med et unikt produkt. Det 

unikke kan bestå i bedre service, en særlig kvalitet eller har nogle særlige egenskaber.  

 

Som i Differentierings-strategien lever B&O af at adskille sig fra sine konkurrenter både design-, 

kvalitets- og servicemæssigt, hvilket stemmer fint overens med en differentierings-strategi. B&O 

udbyder deres produkter til en snæver målgruppe, der er interesseret i at betale en overpris i 

forhold til konkurrenternes produkter og som samtidig har den økonomiske formåen til at gøre 

dette. 
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3.4 - Delkonklusion 

For at komme frem til den korrekte strategi opdeles B&O i følgende underpunkter: 

� Pris 

- Der udbydes High-end produkter til en høj pris set i forhold til resten af branchen.  

 

� Kvalitet 

- Der tilbydes en høj kvalitet, hvilket understøttes af, at man tror så meget på egne 

produkter, at man har reservedele til hvert produkt i op til 12 år efter produktionen.  

 

� Distribution 

- Sælges primært via egne butikker og sekundært via shop-in-shops i specielt udvalgte 

butikker. 

 

� Differentiering 

- Designet på produkterne er i fokus og udvikles af arkitekter og designere. Derudover har 

B&O en af verdens bedste lydteknikker, så lydmæssigt er de i den absolutte topklasse, 

hvilket også ses af anmeldelserne af deres Car-audio systemer, der blandt andet sidder i 

Aston-Martin og Audi’s topmodeller. 

 

� Serviceniveau 

- B&O tilbyder at klare opsætningen af deres produkter hjemme hos kunden, hvilket er 

bedre service end hovedparten af konkurrenterne. Samtidig kan der købes reservedele i 

op til 12 år efter produktion af det apparat man har købt. 

 

� Produkt 

- En fokuseret produktportefølje der udelukkende fokuserer på High-end produkter og som 

slet ikke koncentrerer sig om lavpris-segmentet. Der fokuseres kun på deres 

kernekompetencer og alt andet er solgt fra. 

 

� Marked 

- Produkterne sælges udelukkende fra specielt udvalgte distributører og forhandlere, 

hvilket sikrer B&O’s brand på de markeder B&O selv har udvalgt. På trods af at B&O reelt 

set sælger til hele verden sker det via eksklusivdistribution til de specielt udvalgte områder 

B&O ar valgt. 

 

� Kunder 

- Søger deres kunder via en fokuseret indsats i stedet for at markedsføre sig bredt. Deres 

produkter kan kun findes i eksklusive miljøer, hvilket sikrer deres brand. Deres 
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kundegruppe er efterhånden nået en alder, hvor det kan tolkes som en udfordring for dem 

at tiltrække en yngre målgruppe.30  

 

 

Efter gennemgangen af diverse underpunkter kan det konstateres, at B&O fører en fokuseret 

differentierings-strategi, hvilket betyder at B&O søger at differentiere sig fra sin konkurrenter ved at 

udbyde et kvalitetsprodukt, som designmæssigt er i en klasse for sig. Desuden tilbyder de en bedre 

service end mange konkurrenter – eksempelvis at man kan få reservedele i op til 12 år efter 

produktionen, samt kunden kan få opsat det nyindkøbte produkt hjemme hos sig selv af en 

fagmand. Produkterne udbydes til en forholdsvis snæver målgrupp,e som har den økonomiske 

formåen og som er villige til at betale for de kvaliteter B&O’s produkter besidder. 

 

3.5 - Microanalyse via SWOT 

Som sammenfatning af macro- og brancheanalyserne, samles de primære styrker, svagheder, 

muligheder og trusler i en SWOT-analyse. 

 

SWOT-analysen har til formål at klarlægge B&O’s position i markedet og skabe overblik over de 

styrker og muligheder B&O har, men, mindst lige så vigtigt, at give B&O’s ledelse et 

arbejdsredskab til at forsøge at minimere svagheder og forholde sig til de trusler der er i 

omverdenen, og som reelt set kan skade virksomheden. 

 

Figur 18 - SWOT-analyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

                                            
30 Kilde: http://www.business.dk/article/20080327/techmobil/703270049/ 
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Af markante styrker kan nævnes at B&O har en stærk og karakteristisk designlinje, som har været 

gennemgående i mange år og som kunderne godt vil have – derfor har B&O trofaste kunder som 

er villige til at betale en overpris for i forhold til andre produkter. På audio-siden er B&O i blandt den 

absolutte verdenstop grundet den udvikling B&O har fokuseret så meget på og som har betydet at 

Aston Martin og Audi har valgt at tilbyde B&O lydsystemer i deres topmodeller.31 

 

Svagheder omkring konjunkturafhængigheden er svær at komme uden om, når core-business er 

High-end produkter. B&O’s produkter koster en overpris i forhold til andre udbyderes produkter, 

hvilket kan afskrække nye kunder fra at købe B&O’s produkter. At B&O er en lille spiller på et stort 

marked kan både ses som en fordel og ulempe. På den ene side kan de ikke opnå samme 

omkostningsminimeringer som eksempelvis Philips, men til gengæld er deres markedsområde så 

relativt lille, at de store spillere ikke vil gå ind og konkurrere direkte med B&O. Det betyder at B&O 

reelt set har meget få direkte konkurrenter og man kan betegne deres markedsområde som en 

form for niche. 

 

På mulighedssiden er den mest markante, at man øger sin markedsandel via enten Enterprise, der 

sælger løsninger til luksushoteller, via Automotive, der er et godt udstilllingsvindue indenfor biler, 

eller via åbning af flere B1-butikker, som står for hovedparten af den omsætning der genereres hos 

B&O. Ved aflæggelse af Q3 delårsrapporten nævnes der dog at der er lukket 38 B1-butikker og 

relaterer sig til de europæiske markeder. Der er dog åbnet 2 i Kina og 3 i Rusland, som betegnes 

som vækstmarkeder for B&O. Der forventes at blive åbnet 14 og 12 butikker i løbet af de næste to 

regnskabsår i de to markeder.32 

 

Via Enterprise kan man opnå kendskab til B&O’s produkter via luksushotellerne og det gør 

naturligvis, at man vil komme ud til den ønskede målgruppe uden at skulle bruge store summer på 

reklame. Samme egenskab har Automotive og B&O har set helt rigtigt i at fokusere på dette 

marked, fordi det netop er i bilen man har tid til at høre musik og musikoplevelsen bliver mere 

intens når man sidder i et lille aflukket rum, som bilen jo er. 

 

B1-butikkerne er vejen frem for B&O rent salgsmæssigt. Der er dog det problem at I 

befolkningsfattige områder vil en B1-butik have svært ved at køre rundt. Derudover er nogle B1-

butikker pt. ramt af finanskrisen, hvilket kan forårsage lukning eller at B&O må ind og de 

økonomisk støtte for at beholde butikken i det område de ønsker. 

 

De største trusler pt. er helt klart finanskrisen og deraf lavkonjunkturen, som i høj grad rammer 

B&O. Ud over den økonomiske del, så har B&O et problem rent designmæssigt – B&O’s 

chefdesigner er over 70 år gammel og har fået en del kritik for ikke at være med på moden – hvis 

ikke denne udvikling vendes vil man kunne opleve at trofaste kunder flytter til en konkurrent for at 

få den type design de ønsker. Det kan dog nævnes, at B&O også er innovative, med 

                                            
31 Kilde: http://www.bilpriser.dk/news.do?newsid=1564 
32 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/BO_0821_F.pdf, side 6. 
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introduceringen af et 103 tommers tv, der viser at B&O vil være med på markedet.. Det er dog kun 

for de kunder der virkelig vil betale for B&O, da prisen formodes at komme til at ligge på 789.000 

inklusiv stander med indbygget højttaler, der bliver skjult af skærmen når fjernsynet slukkes.33 

 

B&O’s eneste reelle konkurrent på video-markedet er Loewe, som har mange af samme 

karakteristika som B&O med hensyn til kvalitet, design og pris. Loewe er dog lillebror i det interne 

forhold. Omsætningsmæssigt har Loewe omsat for 374 mio. Euro (ca. 2,8 mia. DKK) mens B&O i 

regnskabsåret 2007/08 omsatte for næste 4,1 mia. DKK, men forventer dog at 2008/09 

omsætningsmæssigt vil ende på 2,8 mio. DKK. 

 

Udviklingsomkostninger er B&O også klar i front med. Omkostningerne udgør næsten 400 mio. 

DKK men Loewe bruger 115 Mio. DKK. Egenkapitalen udgør for B&O 1.471 mio. DKK mod 

Loewe’s ca. 660 mio. DKK. 

 

Forskellen mellem de to selskaber ligger dog primært i at den restrukturering som B&O er i gang 

med nu, har været gennemført i Loewe for nogle år tilbage. Den udvikling Loewe har været 

igennem vil der senere hen fokuseres på. 

 

4 - Regnskabsanalyse 34 

For at analysere hvordan B&O’s værdiskabelse sker – altså hvordan egenkapitalen forrentes, vil 

regnskabsanalysen tage udgangspunkt i den udvidede DuPont-model. Venstre side af DuPont-

modellen analyserer B&O’s driftsmæssige aktivitet og den højre side anvendes til at analysere den 

finansielle aktivitet. 

 
Figur 19 - Den udvidede DuPont-model 

 
Kilde: Elling og Sørensen side 173. 

 

                                            
33 Kilde: http://www.crystle.dk/?id=222897 
34 Nøgletalsanalysen er udarbejdet efter Elling og Sørensen, side 14 – 15 samt 171 - 197 
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Nøgletal analyseres for regnskabsårene 2005/06, 2006/07 og 2007/08. Der medtages kun i 

begrænset omfang analyse af Q3 delårsrapporten. Dette med baggrund i at delårsrapporten ikke er 

så udpenslende og beskrivende som årsregnskabet vil være. 

 

4.1 - Reformulering af regnskab 

For at kunne foretage Nøgletalsanalysen er en reklassificering af regnskaberne nødvendig. Det er 

nødvendigt at reformulere resultatopgørelse og balance. Som følge af nye regnskabsstandarder er 

det ikke nødvendigt at reformulere egenkapitalopgørelsen. 

 

4.1.1 - Reformulering af resultatopgørelsen 35 

Reformuleringen af resultatopgørelsen foretages for at opdele drifts- og finansielle poster, så man 

som investor kan se hvor stor en del af profitten, der fremkommer fra den primære drift.  

Den primære drift er den faktor, man som investor primært ønsker at fokusere på. Man skal dog 

også kigge på hvordan virksomheden er finansieret og hvordan denne del af forretningen klarer sig 

– dette opnår man ved at opdele resultatopgørelsen i to særskilte opgørelser, som i sidste ende 

resulterer i beregningen af selskabets Totalindkomst. 

 

Totalindkomst viser periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige værdiændringer, der er 

posteret under egenkapital i løbet af perioden. Totalindkomsten figurerer direkte i Egenkapital-

opgørelsen, men for at afstemme hvor resultaterne stammer fra er en reklassificering af 

resultatopgørelsen nødvendig. 

 

Hvis man ikke vælger at reformulere regnskabet kan ledelsen pynte på regnskabet ved at skjule 

bogføringer direkte på balancen – dette kaldes Dirty-Surplus Accounting36. For B&O’s 

vedkommende indebærer denne Dirty-Surplus Accounting posterne: Egenkapital- og 

valutakursreguleringer i datterselskaber samt Ændring i dagsværdi af afledte finansielle 

instrumenter. Ved at korrigere for disse skjulte bogføringer skabes et sammenligningsgrundlag – 

man eliminerer kort sagt de forstyrrende elementer, som adskiller sig fra år til år, fra opgørelsen. 

 

4.1.2 - Reformulering af balancen 37 

Balancen reformuleres for at skabe overblik over aktiver og passiver indenfor henholdsvis drift og 

finansielle forpligtelser. Driftsaktiviteten er det primære værdiskabende element i en virksomhed, 

hvorfor denne er vigtig at kunne identificere. 

 

Reformuleringen er nødvendig for at kunne foretage beregninger af nøgletal, der måler resultatet af 

virksomhedens aktiviteter – disse nøgletal vil blive gennemgået senere. 

                                            
35 Elling og Sørensen, side 107 - 109 
36 Elling og Sørensen, side 114 - 115 
37 Elling og Sørensen, side 121 - 127 
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Reformuleringen opdeles som sagt i finansielle poster og driftsposter. Grunden til dette er at man 

ved en sammenblanding af posterne vil ende med misvisende mål for rentabiliteten i de to poster. 

 

I reformuleringen er der enkelte poster, der er umulige at placere med 100 % sikkerhed. Her i 

blandt er likvide beholdninger – man kan ikke som udefrakommende, vide hvor stor en del af 

likviditeten, der hører til driften og hvor stor en del, der hører til de finansielle poster. I 

reformuleringen er valgt at 1 % af nettoomsætningen bruges som driftslikviditet og resten af de 

likvide midler er placeret under finansielle aktiver. 

 

Yderligere opdeles der ud fra om virksomhedens gæld er driftsbestemt eller ej – leverandørgæld er 

eksempelvis brugt til at indkøbe varer og bør derfor indgå i driftsforpligtelserne i stedet for de 

finansielle forpligtelser.  

 

Driftsaktiviteterne giver et overblik over, hvor pengebindingerne er størst, således at man kan 

opsætte mål for hvor stor likviditet man ønsker bundet. Det giver samtidig et overblik over hvor 

pengene er bundet og om bindingen er steget år for år. To vigtige poster i driftsaktiverne er 

Varebeholdninger og Tilgodehavender fra salg, fordi disse to poster tit kan eskalere, hvis ikke der 

føres tilstrækkelige kontrol samtidig med at virksomheden vækster salgsmæssigt. 

 

For B&O’s vedkommende bruges investeringsejendomme udelukkende til at udleje lokaler til 

associerede selskaber samt produktion/lager/kontorer og derfor medtages dette under driften, 

selvom det ikke umiddelbart figurer som deres primære forretningsområde. 

 

De finansielle forpligtelser opdeles i lang- og kortfristet gæld. Dette giver et overblik over hvordan 

virksomhedens finansieringsstruktur er. Det betyder at man kan konstatere om virksomheden kan 

blive presset rent finansielt, ved at långivere ikke vil genforhandle kreditfaciliteterne og at disse 

derfor bortfalder. Denne situation vil være kritisk for langt hovedparten af alle virksomheder idet 

tæppet kort sagt kan blive trukket væk under dem og i disse finansielle krisetider er dette 

eksempelvis sket med kollapset af Roskilde Bank og de virksomheder som pludselig ikke har deres 

kapitalberedskab intakt. Opdelingen fortæller dog ingenting om hvordan gældsforpligtelserne er 

placeret rent rentemæssigt at risikomæssigt med hensyn til valutakurs-risiko. 

 

4.2 - Nøgletalsanalyse 

4.2.1 - Overskudsgrad 

Overskudsgraden måler overskuddet for en krones salg fra B&O’s driftsaktivitet og viser et samlet 

mål for indtægts- og omkostningstilpasningen i B&O. Overskudsgraden viser altså hvor god B&O 

er til at skabe overskud ud af sin omsætning. 
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Figur 20 - Overskudgrad 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. 

 

Overskudsgraden viser, at der i de to første år har været tjent ca. 10 og 12 kr. pr. 100 kr. 

omsætning. I seneste hele regnskabsår er dette faldet markant til 4,76 kr. pr. 100 kr.  

 

De største årsager hertil er en faldende bruttomargin (-7,1 %) samt stigende omkostninger til 

udvikling (+13,6 %), distribution og markedsføring (+10,3 %) samt administration (+7,2 %). Det 

giver et samlet fald i resultat af primær drift på 63,3 % fra regnskabsåret 2006/07 til 2007/08. 

 

Den faldende bruttomargin er problematisk da omsætningen er faldet mere end 

produktionsomkostningerne. Det kan tyde på at B&O har en form for stordriftsfordel da 

omsætningsfaldet ikke direkte kan aflæses på et lige så stort fald i produktionsomkostningerne. Det 

kan også skyldes at B&O har faste omkostninger der udgør en forholdsmæssig stor del af 

produktionsomkostningerne. 

 

B&O kan vælge at forbedre Overskudsgraden, rent regnskabsmæssigt, ved at foretage mindre 

nedskrivninger på udviklingsprojekter – nedskrivningerne er det seneste år steget med 36,3 %, 

hvilket er en væsentlig forøgelse.  

 

Q3 delårsrapporten viser en negativ Overskudsgrad på over 17 %, hvilket hænger sammen med et 

negativt resultat af primær drift. 

Herunder kan man se de ændringer, der påvirker Overskudsgrad og som er sket i de tre 

foregående regnskabsår. 

 

I nedenstående figur kan man konstatere er der fra 2005/06 til 2006/07 er en positiv udvikling, men 

at denne udvikling mere end ædes op af stigende omkostninger og faldende omsætning i 2007/08. 

 

Figur 21 - Ændringer der påvirker Overskudsgraden 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. 
 

4.2.2 - Nettoaktivernes omsætningshastighed 

Nettoaktivernes omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i driftsaktiver og viser 

desuden et mål for kapitalbindingen i B&O. 
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Figur 22 - Nettoaktivernes omsætningshastighed 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. Bemærk at 
gennemsnitstal i år 2005/06 alene er ultimo-værdier for perioden. 
 

Omsætningshastigheden er faldet i de seneste 2 regnskabsår. Fra år 2005/06 til 2006/07 er 

årsagen, at de gennemsnitlige nettodriftsaktiver er steget forholdsmæssigt mere end 

nettoomsætningen er. Fra 2006/07 til 2007/08 er årsagen, at der er stigende gennemsnitlige 

nettodriftsaktiver og en faldende nettoomsætning. Det betyder at der er bundet flere penge i aktiver 

end tidligere samtidig med at omsætningen ikke har fulgt med. 

 

Herunder ses et udsnit af enkelte omsætningshastigheder samt den inverse værdi af 

omsætningshastigheden. Den inverse værdi beskriver hvor mange penge der er bundet i det 

enkelte aktiv for at generere én krones salg. Øvrige immaterielle anlægsaktiver, Varebeholdninger, 

Tilgodehavender fra salg og Andre kortfristede forpligtelser er de fire største poster og dermed har 

disse den laveste omsætningshastighed og den største pengebinding. 

 

Figur 23 – Udpluk af vigtigste omsætningshastighed på enkelt-aktiver 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. Bemærk at 
gennemsnitstal i år 2005/06 alene er ultimo-værdier for perioden. 
 

Øvrige immaterielle aktiver består af Erhvervede rettigheder, Færdiggjorte udviklingsprojekter og 

Udviklingsprojekter under udførelse. Omsætningshastigheden falder over alle tre år. I 2007/08 er 

grunden, at omsætningen falder mere end Øvrige immaterielle aktiver.  

 

Værdien af varebeholdninger stiger over hele perioden, hvilket sænker omsætningshastigheden og 

får pengebindingen til at stige markant. En måde at øge omsætningshastigheden kan være at 

minimere reservedelslageret, men da det ikke umiddelbart passer godt overens med B&O’s 

strategi om, at have reservedele i op til 12 år efter produktionstidspunktet på hvert produkt, vil dette 

nok ikke være vejen frem. Der er igangsat en proces for at mindske den generelle varebeholdning 

på lagrene, netop for at mindske pengebindingen. Generelt fokuserer ledelsen, jf. Q3 

delårsrapporten, meget på koncernens generelle likviditetsforhold, herunder 

arbejdskapitalbindinger og cash management.38 Varebeholdningen er faldet 120 mio. kr. i løbet af 

de tre kvartaler i 08/09-regnskabet, hvilket betyder at varelageret udgør ca. 681 mio. kr. – svarende 

til at varelagerets omsætningshastighed er faldet fra 5,47 til 2,93. Dette fald er sket på trods af et 

faldende varelager og kan derfor kun skyldes den faldende omsætning. Pengebindingen er steget 

                                            
38 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/BO_0821_F.pdf, side 6 
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fra 0,18 til 0,26 i varelageret for at generere én krones salg. På trods af en positiv tendens i kroner 

og øre, bliver omsætningshastigheden markant forværret grundet den store nedgang i 

omsætningen. 

 

En anden måde at mindske pengebindingen kunne være at styre produktionen meget stramt – 

altså at man først producerer produktet, når kunden har afgivet ordren. Det vil sikre et lavt 

færdigvarelager, men giver også en dårligere service idet kunderne skal vente længere på at få 

produktet hjem i stuen. Det vil også give øgede omkostninger andre steder i organisationen, da 

man skal holde skarp kontrol med ”råvarelagre”, så man altid har delene hjemme, eller som 

minimum meget hurtigt kan skaffe delene hjem til at producere af. Det vil desuden betyde øgede 

transportudgifter, fordi man nu kan sende større leverancer af sted i stedet for at sende ét produkt 

af gangen. 

 

Tilgodehavender fra salget er faldende det seneste år, hvilket hænger meget godt overens med en 

faldende omsætning. Pengebindingen i denne post er konstant. B&O kan forsøge at mindske 

kredittiden, så pengene kommer hurtigere ind fra salget samtidig med, at de kan arbejde med at 

øge kredittiden hos kreditorer, hvilket vil sikre at pengene bliver længere i B&O’s kasse inden 

betalingen skal ske – det kan i bedste fald sikre at råvaren er brugt til et produkt, der oven i købet 

er solgt og betalt inden kreditoren skal betales. 

 

I bogføringsposten Andre kortfristede forpligtelser er største post på passivsiden. Posten består 

hovedsageligt af lønrelaterede poster og anden gæld, der ikke er yderligere udspecificeret. Posten 

er faldende over hele perioden hvilket er negativt for B&O, idet B&O dermed låser mere af 

egenkapitalen frem for at bruge af kreditmulighederne. 

 

Kapitalbindingen er noget ledelsen i B&O fokuserer en del på i restruktureringen og nævner selv at 

kapitalbindingen i varelagre og debitorer er faldende som følge af den nedadgående aktivitet men 

også grundet ledelsens fokusering på området.39 Ledelsen fokuserer altså på at hæve 

omsætningshastigheden. 

 

4.2.3 - Return On Investet Capital (ROIC) 

ROIC kaldes på dansk for afkastgraden og er et udtryk for hvor lønsomt B&O udnytter deres 

nettodriftsaktiver, hvilket betyder at jo bedre B&O udnytter Nettodriftsaktiverne, des højere ROIC 

opnås der, hvilket igen skaber en højere Return On Equity. 

Figur 24 - Return On Investet Capital 

  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. Bemærk at 
gennemsnitstal i år 2005/06 alene er ultimo-værdier for perioden. 

                                            
39 Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/BO_0821_F.pdf, side 1. 
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ROIC kan desuden estimeres ved at gange Aktivernes omsætningshastighed og 

Overskudsgraden, hvilket kan give et billede af hvad der er den største værdidriver af disse to. I 

dette tilfælde giver de store udsving i Overskudsgraden også udsving i ROIC, fordi Aktivernes 

omsætningshastighed ligger nogenlunde stabilt. 

 

Hvis ROIC er højere end WACC betyder det er der genereres et overskud i virksomheden. Hvis 

man sammenligner ovenstående ROIC-værdier med WACC’en vil der i alle tre forudgående 

regnskabsår være genereret en positiv forrentning.  

 

Konjunkturerne har gjort resultatet af primær drift meget mindre samtidig med at 

nettodriftsaktiverne er steget og det påvirker ROIC direkte. 

 

4.2.4 - Finansiel Gearing (FGEAR) 

Den finansielle gearing måler forholdet mellem egenkapital og de finansielle forpligtelser. FGEAR 

vil, alt efter om SPREAD er positivt eller negativt, bidrage i samme retning som SPREAD til ROE. 

 

Figur 25 - Finansiel Gearing 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. Bemærk at 
gennemsnitstal i år 2005/06 alene er ultimo-værdier for perioden. 
 

På grund af en stor likvid beholdning i år 2005/06 påvirkes 2005/06 negativt, men da der er tale om 

gennemsnitlige Netto Finansielle Forpligtelser, påvirker dette også i 2006/07. Det betyder at der er 

negativt FGEAR i de to første år, dog med en stigende tendens over alle 3 regnskabsperioder. Det 

betyder, at B&O forøger gearingen over hele analyseperioden – dog er gearingen stadig lav.  

 

At gearingen er meget lav betyder, at B&O muligvis kan geare mere og dermed tjene flere penge, 

såfremt SPREAD er positivt – mere om det senere. Det skal dog ses i lyset af, om man kan skrue 

op for tempoet ved at låne flere penge og integrere dette i den nuværende proces. For at dette skal 

kunne lade sig gøre, skal markedet og omverdenen være klar til at aftage flere produkter, samtidig 

med at konjunkturerne meget gerne skulle gå B&O’s vej. Strategien med at optage mere gæld og 

strømline virksomheden er typisk det kapitalfonde gør, når de overtager en virksomhed. Fokus 

ligger på at gøre virksomheden bedre til at tjene penge via en reduktion af omkostningsniveauet og 

når dette er gjort, så geares virksomheden for at optimere formuen.40  

 

Man kan spekulere over om B&O’s ledelse og bestyrelse er i gang med at optimere virksomheden, 

så B&O senere hen kan blive overtaget af andre, som kan hjælpe med at få virksomheden helt op i 

                                            
40 Kilde: http://www.axcel.dk/content/dk/om_axcel/sporgsmal_og_svar_om_kapitalfonde  



Kasper Juhl Larsen  Hovedopgave nr. 32 CBS – HD(F) 

Strategisk analyse og værdiansætte af B&O Side 47 af 88 
 

højeste internationale niveau. Dette kan man naturligvis også kæde sammen med ophævelsen af 

aktieklasserne, hvilket vil gøre et opkøb af B&O lettere. 

 

4.2.5 - SPREAD 

SPREAD er et udtryk for om man tjener penge på de lånte midler og SPREAD udregnes ved at 

fratrække renten fra ROIC. 

 

Renten er et udtryk for de Netto Finansielle Renteomkostninger/indtægter før skat divideret med 

Netto Finansielle Forpligtelser. 

 

Figur 26 - Rente 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal.  
 

Renten i første regnskabsår er positiv fordi der, som nævnt under FGEAR, var en stor likvid 

beholdning, og som følge heraf, en større renteindtægt end udgift. 

 

Figur 27 - SPREAD 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. 

 

SPREAD viser at B&O tjener penge på den fremmedkapital, der er optaget i virksomheden. I de to 

første regnskabsår har B&O tjent mange penge på fremmedkapitalen, eller de kunne have tjent 

mange penge i og med, at der er meget lidt fremmedkapital. Seneste regnskabsår viser dog, som 

tidligere nævnt, at ROIC er faldet markant, og at den faste udgift B&O har ved at bruge 

fremmedkapital hurtigt vil æde en lille ROIC op. 

 

FGEAR og SPREAD udgør B&O’s finansielle aktivitets værdidrivere og ved at sammenholde disse 

to kan man finde den finansielle aktivitets bidrag til ROE. 

 

4.2.6 - Return on Equity (ROE) 

ROE kaldes også Egenkapitalens forrentning, og er et udtryk for det afkast B&O har skabt til 

forrentning af egenkapitalen. ROE skal ses i forhold til den forrentning B&O kunne have opnået ved 

at placere egenkapitalen i en alternativ investering. 
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Figur 28 - Return on Equity 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O Årsrapporter for de angivne årstal. Bemærk at 
gennemsnitstal i år 2005/06 alene er ultimo-værdier for perioden. 
 

ROE er i analyseperioden mellem 7 % og 22 %, og laveste værdi ligger i sidste regnskabsår, hvor 

de fleste nøgletal er faldende grundet den økonomiske uro og lavkonjunktur som følge heraf og 

den konsekvens dette har haft for B&O. I Q3 delårsrapporten er ROE negativ på grund af den 

negative Totalindkomst. 

 

ROE indeholder i princippet alle andre nøgletal, da de andre nøgletal bidrager i positiv eller negativ 

retning på den samlede forrentning af egenkapitalen. Eksempelvis havde B&O tidligere en negativ 

finansiel gearing, hvilket betyder at B&O havde overskudslikviditet og dermed en renteindtægt, 

som dog er meget begrænset rent procentmæssigt. Hvis der som i regnskabsåret 2005/06 var en 

renteindtægt på 1,3 % vil denne renteindtægt være mindre end afkastet man opnår af selve driften 

i B&O. Det vil dermed trække gennemsnitsindtjeningen ned i stedet for at foretage en gearing af 

virksomheden og forsøge at forøge det afkast der opnås på driften, selvom der skal betales en 

rente af de lånte penge. I og med at B&O’s ledelse fokuserer på en strammere styring af 

omkostningerne og en forventning om at indtægterne vil stige som følge af lancering af flere nye 

produkter, vil ROE automatisk forhøjes når denne plan lykkes.  

 

4.3 - Delkonklusion 

Jf. Elling og Sørensen side 190 er medianen for årene 1985 – 2001 som nedenstående figur viser. 

B&O’s produkter må betegnes som forbrugsgoder, hvorfor denne er medtaget i nedenstående 

figur. 

 

Figur 29 - B&O's nøgletal sammenlignet med branchen  generelt  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Elling og Sørensen, side 190 og seneste 3 B&O 
Årsrapporter. 
 

Den generelle tendens er at B&O’s nøgletal for 2005/06 og 2006/07 har været meget højere end 

medianen jf. Elling og Sørensen. Året 2007/08 har dog været noget mere negativt end medianen. 

 

ROE, ROIC og OG er grundet de to gode år, meget højere end medianen. FGEAR er som tidligere 

nævnt meget lavt og alle tre analyse-år viser at B&O’s gearing år for år er lavere end medianen for 

branchen. 

 

Aktivernes omsætningshastighed er højere end medianen år for år og det betyder at 

pengebindingerne i B&O er mindre end de målte virksomheder i den målte periode. 
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Ovenstående tal skal dog ses i lyset af at måleperioden i Elling og Sørensen er fra 1985 til 2001 og 

B&O’s måleperiode er de tre seneste regnskabsår og dette kan naturligvis give lidt forstyrrelser i 

sammenligningerne. 

 

Generelt kan man sige at B&O skal skabe en bedre overskudsgrad samt sikre, at man ikke binder 

for mange penge i aktiver, for at rette op på regnskaberne – dette hænger naturligt sammen med 

en ændring i konjunkturerne igen vil give B&O er positivt flow samtidig med, at den nye CEO Kalle 

Hvidt Nielsen er ansat til at få B&O op i gear igen. 

 

5 - Budgettering 

I budgetteringsfasen samles de finansielle og ikke finansielle værdidrivere fra henholdsvis 

regnskabsanalysen og den strategiske analyse. Budgetteringen ligger til grund for den egentlige 

værdiansættelse af B&O, som følger senere. Formålet med værdiansættelsen er at få fremtiden og 

dennes mål konkretiseret så B&O’s værdiskabelse stemmer overens med de opstillede budgetter. 

 

Uden kendskab til interne oplysninger fra B&O vil det være kompliceret at budgettere 5 år ud i 

fremtiden. Med dette udgangspunkt er budgetteringen opdelt i tre scenarier: 

 

� Up, der vægter 25 % 

� Base, der vægter 50 % 

� Down, der vægter 25 % 

 

Denne opdeling er lavet for at sikre, at ekstreme udfald i scenarierne bliver udglattet og at man 

dermed opnår en vægtet værdi over budgetperioden. Vægtene af scenarierne er ikke ens fordi det 

vurderes, at det mest sandsynlige scenarie er Base. De øvrige scenarier vægtes ens fordi man pt. 

står i et vadested, hvor økonomien kan køre i begge retninger – det er derfor ikke hensigtsmæssigt 

at vægte et af scenarierne højere end det andet. Der findes mange argumenter for at vægte det 

ene scenarie højere end det andet, men det betyder, at man skal erklære sig mere enig med nogle 

makroøkonomer og analytikere end andre og dette er ikke denne værdiansættelses hensigt. 

 

Som budgetperiode er valgt en 5-års periode plus en terminalværdi af selskabet. Terminalværdien 

beskriver den værdi alle år efter år 5 bidrager med til B&O’s værdi. En længere budgetperiode 

kunne være valgt, men det ville betyde at B&O ville have en længere periode med overnormal 

profit. Væksten i terminalperioden er holdt på et minimum for at sikre at B&O ikke på et tidspunkt 

ville være vækstet så meget, at virksomheden ville blive større end hele verdens forbrug. 
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5.1 - Vækstudsigter  

B&O budgetterer selv, ved aflæggelsen af Q3-regnskabet den 14.11.2009, at man i indeværende 

regnskabsår forventer en omsætning på 2.800 mio. DKK og et negativt resultat for skat på 510 mio. 

DKK. I regnskabsåret 2009/10 forventes en omsætningsstigning på 14 % og et nulresultat – denne 

forbedring i omsætningen skal hovedsageligt trækkes af nye produkter, der introduceres på 

markedet og resultatet bærer desuden præg af, at de igangsatte restruktureringer kommer på 

plads, så nulresultat kan holdes. 

 

B&O sælger High-end produkter som må betragtes som cykliske produkter, fordi det typisk er 

luksus-goderne der først rammes i en økonomisk afmatning, som vi pt. er i. Det betyder dog også 

at i tider med højkonjunktur, der accelererer omsætning og indtjeningen, alt andet lige, også 

hurtigere derudaf end andre varegrupper. 

Grundet det cykliske element, så kan man forudsige fremtiden for B&O via de generelle 

økonomiske forventninger.  

 

På den helt korte bane er der gang i restruktureringer i B&O for at strømline virksomheden til 

fremtiden – dette går planmæssigt fremad og oven i købet har B&O formået at begrænse de faste 

omkostninger hurtigere end eksempelvis analytiker Jacob Pedersen, Sydbank forventede.41 

 

Såfremt B&O formår at komme med de lovede produktlanceringer og disse holder forventningerne 

til omsætningen så kan B&O’s eget budget holdes – dette skal dog sættes i relation til den 

økonomiske krise, der præger hele verden lige nu. 

 

Hvis man kigger på den historiske udvikling, så kan dette være et pejlemærke for hvordan 

fremtiden ser ud – dette skal absolut ses som et pejlemærke, for det er langt fra sikkert at historien 

gentager sig. 

 

Under Konjunkturfølsomhed i den strategiske analyse konkluderes det at Dow Jones og B&O har 

nogenlunde samme udvikling/cykler – hvis man kigger på historikken på Dow Jones-indekset kan 

man forsøge at forudsige fremtiden for indeksets, og dermed også B&O’s udvikling. 

 

                                            
41 Kilde: 
http://www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier/aktie?kode=DK0010218429&sektor=Cyklisk+for
brug&navn=B%20&%20O%20Holding%20B&straks=&servlet=Stock  
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Figur 30 - Årlige udsving i Dow Jones siden 1920 

 
Kilde: Sydbank Investering, april 2009, side 14 – figur 4  
 

Hvis man kigger tilbage til 1930’erne og 1970’erne hvor de historiske udsving har været mest 

negative, kan man konstatere, at der i de førstkommende år efter krisen er sluttet, har været 

markante positive udsving i aktie-indekset. Hvis dette skal overføres til den nuværende situation, 

så vil det betyde, at vi snart vil se et eller flere meget positive år på aktiemarkedet, og dermed også 

for B&O’s udvikling.  

 

Udviklingen ses endvidere tydeligt i nedenstående figur hvor Dow Jones-indekset er opdelt efter 

historiske afkast og årstal. De mest ekstreme udsving er 1931 og 1933 – altså efter den største 

nedtur, har den største optur været der. Samme tendens ses i 1973 og 1974 hvor der var store tab 

sammenholdt med 1975, hvor der var genrejsning i markedet. 

 

Hvis dette skal afspejle B&O’s fremtid kan man forvente et meget stort positivt resultat indenfor kort 

tid. 

 
Figur 31 - Årlig udvikling i Dow Jones-indekset opd elt efter årligt afkast og årstal 

 
Kilde: Dimson, Marsh & Staunton, Triumph of the Optimists, Princeton University Press, 2002 – 
jævnfør http://faculty.insead.edu/peyer/FFE/Risk%20Premium.pdf  
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I B&O’s egen budgettering ved aflæggelsen af Q3-rapporten forventes en omsætningsstigning på 

14 % fra indeværende til næste regnskabsår, hvilket skal resultere i et nulresultat – ud fra 

ovenstående figurer kan dette godt lade sig gøre, såfremt vi har set en vending i krisen 

 

Som alternativ til Dow Jones´ udvikling kan man vende blikket mod B&O’s nærmeste konkurrent, 

Loewe, for at se om de har været igennem noget af det samme. Hvis man kigger tilbage i Loewes 

regnskaber kan man fra 2003 til 2005 konstatere, at de har haft negative resultater. 

Sammenligningen mellem Loewe og B&O synes derfor nærliggende fordi dette eventuelt kan give 

en indikation af, hvordan B&O kan klare sig igennem krisen. 

 

Figur 32 - Udsnit af Loewes regnskaber for perioden  2002 – 2008 

 
Kilde: egen tilvirkning på baggrund af http://www.loewe-
int.de/fileadmin/dataStorage/Loewe_Deutschland/en/Loewe_AG/investor_relations/Publikationen/a
nnual_reports/2008/Loewe_GB08_UK.pdf side 4. Økonomiske tal er i mio. Euro. 
 

EPS i Loewe var negativ i 3 år med baggrund i faldende omsætning. Loewe formåede at vende 

udviklingen ved at mindske kapitalbindingen i aktiverne, ligesom B&O har igangsat, samtidig med 

at der blev skåret ned på medarbejdersiden – det skal dog bemærkes at Loewe ikke valgte at 

skære væsentligt i udviklingsomkostningerne, fordi det er på denne position at Loewe og B&O har 

deres muligheder for at forblive i den nuværende markedsposition. 

 

I årene med underskud har Loewe desuden valgt ikke at udbetale udbytte, ligesom der er valgt i 

denne værdiansættelses budgetscenarier i år, hvor der budgetteres med underskud.  

 

Loewes udvikling kan give en idé om hvor længe det tager at vende udviklingen og med en 

finanskrise i gang er det højst sandsynligt ikke blevet nemmere at vende udviklingen for B&O. 

 

Man skal dog huske, at fortiden ikke nødvendigvis karakteriserer fremtiden, hvilket er grunden til at 

budgetteringen tager udgangspunkt i de tre nævnte scenarier. Herunder ses omsætningsvæksten i 

de tre angivne scenarier – alle tager udgangspunkt i B&O’s egen forventning for nuværende 

regnskabsår, da et Q3-regnskab må siges at være et godt pejlemærke for udviklingen for hele året. 
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Figur 33 - Omsætningsvækst i procent over budgetper ioden 

 
Kilde: Egen tilvækst 

 

Base-scenariet tager de første 2 år udgangspunkt i de udmeldte forventninger fra B&O. Down-

scenariet er naturligvis præget af at finanskrisen betyder at faldet i omsætningen synes svært at 

rette op og Up-scenariet bærer præg af at den nuværende krise har set det mest negative og nu er 

stærkt på vej i bedring. 

 

B&O’s vigtigste markeder er Europa, hvor omkring 80 % af omsætningen genereres. Det betyder at 

en opdeling af markederne synes mindre relevant, fordi udviklingen i Europa vil vægte mest. I 

ovenstående figur er den blå linje (Base budget) karakteriseret ved at de to første år følger B&O’s 

egne forventninger. 

 

5.2 - Budgettering af Nøgletal 

I budgetteringen fokuseres på B&O’s nøgletal. Det betyder at nogle af de vigtigste nøgletal bruges 

som pejlemærker for fremtiden. 

 

5.2.1 - Overskudsgrad 

Historisk var B&O’s Overskudsgrad følgende 

Figur 34 - Historisk Overskudsgrad 

 
Kilde: Egen tilvirkning som følge af årsrapporter for de angivne regnskabsår. 
 

Jævnfør Elling og Sørensens opgørelse42 var gennemsnittet for Forbrugsgoder på 3,8 % i 

Overskudsgrad. Et simpelt gennemsnit af ovenstående viser at B&O’s overskudsgrad er 2,35 % - 

naturligvis trukket ned af de sidste tre kvartalers negative resultat af primær drift. I budgetteringen 

bruges en tilnærmet Overskudsgrad, da Resultat af primær drift ikke decideret medregnes i 

budgetperioden. I stedet bruges Driftsoverskud delt med nettoomsætningen. Det betyder at der ses 

                                            
42 Elling og Sørensen, side 190 
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bort fra resultatandele fra associerede selskaber, valutakursgevinster og tab samt ikke-resultatførte 

poster – det såkaldte Dirty Surplus-bogføring. At se bort fra disse poster kan påvirke både negativt 

og positivt afhængig af om disse poster bidrager positivt eller negativt i regnskabet. I 

analyseperioden har Resultat af primær drift afskilt sig fra Driftsoverskuddet med maksimalt 8,7 % 

og mindste påvirkning har været en difference på under 1 %. Det vurderes derfor at den 

tilnærmede værdi kan bruges som pejlemærke. Det største problem med at bruge denne tilvirkning 

er at Resultat af primær drift er eksklusiv skat og Driftsoverskuddet er inklusiv skat – det betyder at 

man ikke helt kan sammenligne Overskudsgraden fra regnskabsanalysen med den tilnærmede 

Overskudsgrad i budgetperioden. 

 

Overskudsgraden ændres som følge af hvilket scenarie der fokuseres på. I gennemsnit er den 

tilnærmede Overskudsgrad dog som følger: 

 

Figur 35 - Tilnærmet Overskudsgrad for budgetperiod en 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter for de angivne år. 

 

En stigning i Overskudsgraden vil betyde at B&O har klaret restruktureringen succesfuldt og igen er 

begyndt at tjene penge af driften. Det budgetteres at overskudsgraden vil være stigende over 

budgetperioden og at den vil være konstant fra år 2012/13E og hele terminalperioden.  

 

5.2.2 - Nettoaktivernes Omsætnings Hastighed 

Nettoaktivernes omsætningshastighed ser i analyseperioden sådan ud 

 

Figur 36 - Nettoaktivernes omsætningshastighed for budgetperioden 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter for de angivne år. Bemærk at der som gnsn. 
Nettodriftsaktiver i Q3 benyttes værdien fra 2007/08. 
 

I gennemsnit giver det at omsætningshastigheden er 2,18 gange. Ifølge Elling og Sørensen er 

medianen for branchen 2,2. Dog er AOH konstant faldende over hele perioden, hvilket B&O’s 

ledelse er meget opmærksom på og vil forsøge at ændre. 

 

I budgetperioden bruges en stigende omsætningshastighed idet forventningen er at B&O’s ledelse 

formår at sænke pengebindingen i aktiverne, således at omsætningshastigheden er stigende. Der 

tages udgangspunkt i at det nuværende niveau fra Q3-rapporten bliver rettet op stille og roligt over 

budgetperioden – dog ikke at man kommer helt op på de gamle niveauer fordi B&O, med en øget 

produktlancering, vil få brug for større lagre samt tilgodehavender fra salget vil stige som følge af 

den forhøjede omsætning. 
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Figur 37 - Aktivernes omsætningshastighed for budge tperioden 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter for de angivne år 

 

En forøgelse i aktivernes omsætningshastighed kan betyde to ting – at omsætningen er stigende 

eller at aktiverne er faldende. Begge er en fordel for B&O, såfremt de har positiv overskudsgrad, så 

de tjener penge af den omsætning de genererer. 

 

5.2.3 - ROIC 

Ligesom ved Overskudsgraden bruges i budgetperioden en ROIC der er tilnærmet. Det er igen 

Resultat af primær drift contra Driftsoverskud efter skat der er ændringen. 

 

Gennemsnittet af ROIC i regnskabsanalysen var 23,37 – dette dog eksklusiv værdien for Q3, da 

regnskabsoplysninger ikke er tilstrækkelige til at kunne udregne ROIC for disse tre kvartaler – man 

kan dog konkludere at ROIC for 2008/09 bliver negativt da Resultat af primær drift er negativt med 

næsten 390 mio. DKK. Hvis man benytter samme gennemsnitlige nettodriftsaktiver som 

regnskabsåret før, vil ROIC kunne beregnes til -21,15. 

 

Den tilnærmede ROIC for budgetperioden vises i nedenstående figur. 

 
Figur 38 - Tilnærmet ROIC for budgetperioden 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter for de angivne år 

 

ROIC-medianen jævnfør Elling og Sørensen er 8,1 og da den tilnærmede ROIC er med 

Driftsoverskud efter skat, vil det svare til at ROIC er højere end medianen for branchen, såfremt 

skatten er 25 % og så længe posterne ”Resultatandele fra associerede selskaber”, 

”Valutakursgevinster og tab” samt ”Ikke-resultatførte poster ikke påvirker regnskabet”, hverken 

positivt eller negativt. 

 

En forøgelse af ROIC, der er et udtryk for, hvor lønsomt B&O udnytter deres nettodriftsaktiver, 

betyder at B&O vil skabe et højere afkast af de driftsaktiver der er i virksomheden – det være sig 

eksempelvis højere udnyttelse af kapaciteten eller hvis B&O opkræver højere renter på 

tilgodehavender. 

5.2.4 - Dividende   

For år med negativt resultat udloddes intet til selskabets aktionærer. For Base- og Up-scenarierne 

betyder det 1 år uden udbytte og for Down-scanariet betyder det 3 år uden udbytte. Der udbetales 

ikke udbytte fordi selskabet har et negativt resultat og derfor må have et ønske om at holde så 

meget likviditet i selskabet i stedet for at udbetale udbytte til ejerne. 
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B&O’s udbyttepolitik foreskriver, at man sigter imod at udlodde mellem 33 og 50 % af årets resultat 

efter skat. I budgetperiodens år med overskud er dette dog nedjusteret til 17 % i hele 

budgetperioden grundet den svære situation som B&O pt. står i.  

5.2.5 - Renten 

Renten på gældsposten budgetteres til at være konstant på 6,59 % igennem hele budgetperioden 

og i alle tre scenarier. Denne rente bruges fordi der i WACC-beregningen beregnes afkastkravet til 

fremmedkapital på grundlag af den risikofrie rente(rf) kombineret med et risikotillæg(rs), som er 

individuelt for alle låntagere. For at kunne benytte renten i budgetscenarierne, som beregnes efter 

skat, konverteres renten også til efter skat(1-t). Den samlede rente kan nu beregnes som 

( )( )trrK sfg −+= 1  

 

Renten er også et udtryk for den risiko som långivere beregner B&O til at have. Hvis risikoen var 

meget lav ved at låne ud til B&O, ville renten også være lav og tilsvarende omvendt hvis risikoen 

var høj. 

 

WACC-beregningen foretages i et særskilt afsnit og budgetscenarierne kan som helhed ses i 

bilagene. 

 

6 - Værdiansættelse 

6.1 - WACC – vægtede kapitalomkostninger 

WACC beskriver de vægtede kapitalomkostninger i en virksomhed. WACC tager højde for ejernes, 

altså egenkapitalens, samt långivernes, fremmekapitalens, afkastkrav.  

 

WACC er givet ved formlen: 

 

 

Hvor: 

Vo
E er Værdien af egenkapitalen 

Vo
NFF er Værdien af netto finansielle forpligtelser 

Vo
NDA er Værdien af virksomheden (Vo

E + Vo
NFF) 

Ke er Afkastkravet til egenkapitalen 

Kg er  Finansielle omkostninger efter skat. 

 

WACC findes ved at vægte afkastkravet til egenkapitalen og gælden. Grunden til der er forskel i 

afkastkravet til ejer og långiver, er at ejerne påtager sig en større risiko - en risiko de skal 

kompenseres for i form af større afkast (en risikopræmie). Altså skal fremmedkapitalen kun 
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kompenseres ved den risiko, der er på selve gælden, hvor ejerne skal kompenseres for den 

driftsmæssige risiko der er i virksomheden. 

 

Det sidste års krise har betydet højere risikopræmier generelt i markedet, men i høj grad også for 

virksomheder der genererer en negativ indtjening. Det betyder at B&O’s kreditforbindelser vil have 

en højere præmie, i kraft af en højere rente, for at låne penge til B&O. For aktionærer betyder det, 

at de vil have et højere afkast, for at investere i selskabet – det betyder at B&O er nødsaget til at 

skabe et højere afkast for at tilfredsstille deres ejere. Stigningerne i risikopræmierne er med til at 

presse WACC opad. 

 

6.1.1 - Risikopræmie 

Risikopræmien beskriver det tillæg som en investor kræver for at investere i aktier i stedet for at 

investere i et risikofrit aktiv, som eksempelvis statsobligationer.  

 

Der findes forskellige måder at estimere denne risikopræmie på: 

� Man kan spørge en række investorer om deres skøn på risikopræmien og efterfølgende 

bruge gennemsnittet af disse vurderinger som risikopræmie. PriceWaterhouseCoopers 

foretager sådan en vurdering jævnligt og disse vurderinger viser at den gennemsnitlige 

risikopræmie siden 1998 har ligget på ca. 4 %. 

� Man kan bruge historikken til at estimere fremtiden. Bag denne metode ligger en antagelse 

om at det der er sket historisk også vil ske i fremtiden. Parum har estimeret den historiske 

risikopræmie på det danske marked til ca. 3 % i periode mellem 1925 og 1997. 

 

 Der er fordele og ulemper ved begge metoder og der er derfor ikke nogen decideret rigtig eller 

forkert måde at beregne risikopræmien på. Fordelen ved den første metode er at man får et aktuelt 

skøn af risikopræmien direkte fra investorerne. Ulempen er derimod at spredningen af 

besvarelserne kan være meget stor.  

 

Den anden metode anvendes typisk, fordi det ikke kræver store spørgeundersøgelser hos 

investorer – det er altså en mere simpel metode, men metoden forudsætter dog at den historiske 

risikopræmie er den samme som den fremtidige, samt at den historisk ønskede præmie også er 

opnået på de investeringer som investorerne har foretaget. Disse antagelser kan man sætte 

spørgsmålstegn ved idet det ikke umiddelbart er noget der tyder på at fremtiden og fortiden ligner 

hinanden. Der er eksempelvis konjunkturer, ændringer i de økonomiske betingelser og demografi 

til forskel. 43  

 

I Værdiansættelsen bruges en risikopræmie til Markedsporteføljen på 4 % og en risikopræmie til 

B&O på 5 %. Differencen skyldes at investorer vil have en større risikopræmie for at investere i 

B&O, som enkeltaktie, frem for i Markedsporteføljen, der består af alle aktiver. Risikopræmien er 

                                            
43 Elling og Sørensen, side 52 
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samtidig et udtryk for hvor høj Beta et selskab har – jo højere risikopræmie, des højere Beta alt 

andet lige. 

 

For at bestemme afkastkravet til ejerne findes flere indgangsvinkler En meget anvendt metode er 

via Capital Asset Pricing Modellen – også kaldet CAPM. 

 

6.1.2 - Capital Asset Pricing Modellen 

CAPM kan fastlægge ejernes afkastkrav, idet det grundlæggende i modellen er at fastlægge af 

virksomhedens risiko relativt til markedets, og under forudsætning at markedet er effektivt og der 

ikke gives risikopræmie for usystematisk risiko44 kan modellen skrives som: 

 

( )[ ]fmfe rRErK −+= β  

 

Hvor: 

rf  er Den risikofrie rente  

Beta  er  Virksomhedens systematiske risiko relativt til markedet  

E(rm)  er  Det forventede afkast på Markedsporteføljen.  

E(rm) - rf er  Risikotillæg på Markedsporteføljen 

 

Markedsporteføljen indeholder i princippet alle aktiver der er tilgængelige i markedet, og har per 

definition er Beta-værdi på en, hvilket betyder, at nogle virksomheder må have en beta-værdi over 

en og andre under en. 

 

CAPM har dog visse antagelser, som kort vil blive belyst herunder: 

� Homogene forventninger. Alle forventer det samme med hensyn til indtjening, vækst etc. 

� Alle investorer er risikoaverse og de ønsker at maksimere sit forventede afkast givet 

risikoen 

� Risikofrit aktiv. Alle kan låne ubegrænset eller placere en andel af sin formue til den 

risikofrie rente. 

� Potentielle aktiver udgøres af samtlige handlebare aktiver og handel er perfekt opdelelige 

samt at afkastet på aktiverne er normalfordelte. 

� Der er ingen transaktionsomkostninger 

� Ingen imperfektioner som eksempelvis skat eller forbud mod at ”shorte” markedet. Det gør 

sig desuden gældende at alle har adgang til samme information. 

� CAPM er en statisk model – altså en én-periodes model 

� Markedet præges af fuldkommen konkurrence, hvor investorer er pristagere45 

 

                                            
44 Usystematisk risiko kan man differentiere sig væk fra ved at sprede sin portefølje over flere 
aktiver. 
45 Kilde: Porteføljeteori og Corporate Finance ved Jens Verner Andersen på CBS – lektion 8. 
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Ovenstående antagelser kan ikke helt overføres til virkeligheden. For eksempel har investorerne 

langt fra homogene forventninger til et aktivs udvikling og risikoaversionen hos investorerne er 

meget forskellige. Derudover kan man ikke låne penge til den risikofrie rente og man kan ikke 

handle gratis i markedet. Disse antagelser gør altså, at der kan sættes spørgsmålstegn ved 

troværdigheden af CAPM og det beregnede resultat, på trods af at det er den bedste indikator for 

afkastkravet til egenkapitalen. At aktivernes afkast er normalfordelte kan man umiddelbart godt 

være enig i. Figuren, under afsnittet Budgettering, der viser den årlige udvikling i Dow Jones-

indekset opdelt efter årligt afkast og årstal, viser at afkastet mellem år 1900 og 2001 har været 

nogenlunde normalfordelt. 

 

På trods af disse antagelser, som langt fra alle er opfyldt, bruges CAPM til at fastsætte afkastkravet 

til egenkapitalen. 

 

Herunder gennemgås de enkelte elementer af CAPM, for til sidst at beregne afkastkravet til 

egenkapitalen. 

 

6.1.3 - Beta 

En virksomheds Beta-værdi afhænger af hvor stor risiko der er i virksomheden og her menes både 

finansiel og driftsmæssig risiko.  

 

Finansiel risiko afhænger blandt andet af hvor stor gearing der er i virksomheden og om hvor stor 

en del af den samlede kapital der udgøres af kortfristet gæld. Kortfristet gæld kan kræves indfriet i 

løbet af kort tid, og gør en virksomhed mere sårbar end en virksomhed som udelukkende har 

langfristet fastforrentet gæld.  

 

Den driftsmæssige risiko afhænger af hvor sårbar virksomheden er overfor skift i økonomien og 

over hvor specialiseret virksomhedens produkt er. Hvis produktet kun kan bruges til én ting og 

dette overflødiggøres, så har virksomheden ingen mulighed for at overleve. Et eksempel herpå kan 

være, at hvis en medicinalvirksomhed udelukkende sælger piller, der skal holde en kræftsygdom 

nede og en anden virksomhed opfinder en kur mod kræft, så vil pillerne blive overflødiggjort og 

dermed er virksomheden i store problemer.  

 

Hvis Beta = 0 er der tale om en risikofri investering, og som fortalt tidligere, vil Markedsporteføljen 

have en Beta-værdi på 1. Beta-værdien under 1 betyder at investeringen har mindre risiko end 

markedsporteføljen og omvendt betyder en Beta-værdi over 1 at der er mere risiko end 

markedsporteføljen. Jo højere Beta-værdi des større risikopræmie kræver investor også.46  

 

                                            
46 Elling og Sørensen, side 53 
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Beta kan beregnes via følgende formel: 

)(

,( )

marked

markedselskab

RVAR

RRCOV
=β  

Hvor: 

COV(Rselskab,Rmarked) er Kovariansen mellem afkastet på det specifikke 

selskab og afkastet på markedet. 

VAR(Rmarked)  er Variansen af afkastet på markedet. 

 

Da B&O sælger til stort set hele verden, vurderes det, at være fejlagtigt at måle B&O’s afkast op 

imod eksempelvis det danske OMXC20-indeks’ afkast og varians, hvorfor der i stedet laves en 

Common-sense vurdering af B&O’s Beta-værdi i stedet. 

 

B&O sælger High-end produkter indenfor hovedsageligt Audio/video segmentet, men er også 

begyndt at brede sig til automobil-branchen og til hotelbranchen med salg af produkter. B&O 

sælger udelukkende dyre produkter, hvilket betyder at en finansiel krise, som den nuværende, kan 

foresage en væsentlig nedgang i forretningsomfanget i alle de involverede brancher – dette 

sammenholdt med at B&O er en lille spiller på et stort marked, gør at Beta-værdien bør ligge over 

en. B&O er endvidere presset rent økonomisk hvilket afspejler sig i de restruktureringer der i 

øjeblikket er igangsat i B&O. Det vurderes derfor at B&O bør ligge et stykke over 

markedsporteføljens Beta-værdi på 1. Man kan også kigge på B&O konkurrent, Loewe og se på 

deres finansielle struktur samt driftsmæssig status og undersøge deres Beta-værdi – Loewes Beta-

værdi udgør ifølge Reuters Informationsservice 1,35, hvilket bør ligge i nærheden af B&O’s Beta-

værdi. 

 

Ovenstående hænger fint sammen med aflæsning på Euroinvestor den 19. april 2009 viser en 

Beta-værdi på 1,29.47 

 

6.1.4 - Den risikofrie rente  

Den risikofrie rente er i teorien et miks af nulkuponobligationer, men da dette ikke er handlebart 

bruges i stedet en 10-årig statsobligation som estimat for den risikofrie rente. På den måde 

matches varigheden på det risikofrie papir med varigheden på aktiemarkedet. I værdiansættelsen 

bruges en 4 % statsobligation med udløb i 2019. Denne obligation har pr. 13. april 2009 en effektiv 

rente på 3,79 %.48 

 

Det forventede afkast på Markedsporteføljen estimeres ud fra samme måde som B&O’s forventede 

afkast – altså via en risikofri rente, Beta-værdi og et risikotillæg. Da Markedsporteføljen har en 

lavere Beta-værdi end B&O har, vil det forventede afkast også være lavere. I den konkrete 

                                            
47 Kilde: http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockInfo.aspx?StockId=205965  
48 Kilde: https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/rente/noegletal/daglig_kursliste  
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Værdiansættelse bruges som tidligere nævnt et risikotillæg på 4 % til den risikofrie rente for at finde 

det forventede afkast på Markedsporteføljen. Det giver et forventet afkast på 7,79 %. 

 

6.1.5 - Afkastkrav til egenkapitalen  

Da risikotillæg og Beta-værdi er fastsat kan man nu udregne afkastkravet til egenkapitalen via 

CAPM-formlen: 

( )( )fmfe rRErK −+= β  

( ) %95,8%79,3%79,729,1%79,3
%4

=−+=
=
44 344 21

ienRisikopræm

eK  

 

6.1.6 - Afkastkrav til fremmedkapitalen 

Afkastkravet til fremmedkapitalen kan estimeres efter følgende formel: 

( )( )trrK sfg −+= 1  

Hvor: 

rf  er Den risikofrie rente  

rs er Risikotillægget til virksomheden 

t er  Selskabsskatteprocenten 

 

Risikotillægget på B&O må være større end det er på Markedsporteføljen, da Beta for B&O er 

større end én. Risikotillægget er som tidligere nævnt fastsat til 5 %. 

 

Afkastkravet til fremmedkapitalen kan dermed fastsættes: 

( )( ) %59,6%251%00,5%79,3 =−+=gK  

 

6.1.7 - WACC-beregning 

B&O har en langsigtet målsætning om at have en selvfinansieringsgrad på 40 – 50 %, hvilket 

betyder at der i Værdiansættelsen regnes med at egenkapitalen udgør 50 % og fremmedkapitalen 

ligeså.49 

 
WACC beregnes efter formlen: 

gNDA
o

NFA

eNDA
o

E

K
V

V
K

V

V
WACC ⋅−⋅= 00  

 

%77,7%59,6
%100

%50
%95,8

%100

%50 =−= xxWACC  

 
WACC’en bruges til at tilbagediskontere residualværdien og det frie cash-flow for at beregne 

værdien af selskabet. 

                                            
49 Kilde: Årsrapport 2007/08 side 53 
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6.1.8 - Værdiansættelse 

Værdiansættelsen opdeles i en budgetperiode på 5 år og en terminalperiode. Budgetperiodens 

værdier fremsættes som følge af budgetteringen af nøgletal og resulterer i de frie cashflows og 

residualværdier ud fra følgende formler: 

tttt sieringGældsfinandividendeNDAskudDriftsoverFCF +⇔∆−=  

( )1Re −−−= ttt NDAWACCskudDriftsoverisidualværd  

 

 

 

og terminalværdien findes via: 

T

T

T

T

vækstomsætningsWACC

RIDO

vækstomsætningsWACC

FCF
nalværdiTermi

−
⇔

−
=  

 

De 2 terminalværdier ender ikke ud i samme resultat idet Residualværdien medregnes 

Nettodriftsaktiver i værdiansættelsen – det betyder at Terminalværdien ikke har lige så stor 

betydning for værdien, som den har i DCF-modellen. 

 

For det frie cash-flows Terminalværdi i Base-scenariet gælder: 

67,939.1
%00,2%77,7

94,111 =
−

=nalværdiTermi  

 

For at få Terminalværdien tilbagediskonteret til nuværende tidspunkt divideres Terminalværdien 

med 5)1( WACC+ . Der opløftes i femte fordi budgetperiodens længde er fem år. 

 

Terminalværdi tilbagediskonteret (Base-scenarie) = 18,334.1
%)77,71(

67,939.1
5

=
+

 

 

Figur 39 - Værdiansættelse via Residualværdi-metode n og via DCF. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvis man udelukkende vælger at beregne via Residualværdi-metoden vil det se ud som om at B&O 

ikke skaber nogen form for værdi i Down og Base-scenarierne i hverken budgetperioden og 

Terminalperioden. Man kan sige at værdien af netto drifts aktiver holder værdien af virksomheden 

oppe og fremtidens residualværdier begrænser værdien. Det vil betyde, at man bør realisere 
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virksomheden og uddele overskuddet til aktionærerne, fordi de vil få et dårligere og dårligere 

resultat ud af deres investering, jo flere år der går.  

 

DCF-modellen fokuserer, i modsætning til Residualværdi-metoden, meget på Terminalværdien og 

denne fungerer som den primære værdidriver i værdiansættelsen. Faktisk betyder budgetteringen 

og den historiske udvikling i B&O at Terminalværdien er større end den beregnede værdi af B&O – 

dette er en konsekvens af, at der i budgetperioden forekommer negative resultater. 

 

De estimerede kurser er ens på begge værdiansættelsesmodeller, hvilket naturligvis også betyder 

at den vægtede kurs er ens.  

 

Den vægtede markedskurs ender på 72,54 kr. pr. aktie og lukkekursen i markedet var pr. den 

15.4.2009 kurs 87,00. Det betyder at den beregnede kurs er næsten 17 % lavere end børskursen. 

Det betyder at hvis en kapitalfond eller konkurrent skulle opkøbe selskabet bør det være med en 

idé om at de kan drive B&O bedre end den nuværende ledelse og bedre end de opsatte budget-

rammer i denne værdiansættelse – ikke mindst hvis et opkøb sker til markedskurs eller med en 

afnoteringspræmie i forhold til markedskursen. Typisk køber kapitalfonde selskaber til en overkurs, 

hvilket man blandt andet kunne se da Svendborg Brakes blev opkøbt i 2008.50 Disse overkurser er 

som regel med til at lokke nuværende aktionærer til at opgive deres aktiepost, så kapitalfonden kan 

overtage kontrollen helt med den købte virksomhed. Hvis ikke kapitalfonden opnår fuld kontrol med 

den købte virksomhed, kan virksomheden ikke afnoteres fra børsen og kapitalfonden vil ikke have 

opnået fuld kontrol over virksomheden. Problemet med opkøbet af TDC, var netop at nogle 

aktionærer ikke var villige til at opgive deres aktieposter, fordi de ikke mente at præmien var stor 

nok – dette gjorde at kapitalfonden ikke kunne opnå kontrollen fuldt ud med TDC. 

 

Det vil være yderst tvivlsomt om B&O vil blive opkøbt til den beregnede kurs fordi aktionærerne 

højst tænkeligt ikke at villige til at opgave deres aktiepost til en underkurs i forhold til den senest 

noterede, samt at mange aktionærer har haft aktien i lang tid, hvilket vil sige, at de har oplevet 

nedturen fra over kurs 300 til det nuværende niveau. Det vil altså betyde et stort tab at skulle 

realisere aktierne nu, hvilket i sig selv vil skræmme mange aktionærer fra at tage imod et 

købstilbud. 

 

De opstillede budgetter kan muligvis være følsomme i større eller mindre grad overfor ændringer i 

økonomien eller de fastsatte nøgletal – dette vil derfor blive undersøgt i næste afsnit, for at 

konstatere hvor fast den beregnede kurs reelt set er. 

 

                                            
50 Kilde: http://www.tv2fyn.dk/article/183826:Erhverv--Svendborg-Brakes-dyr-for-ny-ejer  
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6.2 - Følsomhedsanalyse 

For at undersøge hvilke påvirkninger de opstillede forudsætninger har på værdiansættelsen af 

B&O, foretages en følsomhedsanalyse. I følsomhedsanalysen testes værdien ved at ændre på 

følgende komponenter: 

� Ændring i gearing 

� Ændring i den risikofri rente 

� Ændring i risikotillæg 

� Ændring i Aktivernes omsætningshastighed og Overskudsgrad. 

 

Disse komponenter er valgt ud for at se på i hvor stor grad ændringer i komponenterne vil påvirke 

værdien af B&O, fordi det er centrale forudsætninger i værdiansættelsen. 

 

6.2.1 - Ændring i gearing 

Som udgangspunkt er værdiansættelsen udarbejdet ud fra en faktor 50/50 imellem fremmedkapital 

og egenkapital. 

 

Hvad vil der ske hvis faktoren ændres i op- og nedadgående retning. 

 

Figur 40 - Værdiændring ved ændring i gældsfaktor 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figuren viser at ved at ændre gældsfaktoren på 50/50 til andre gældsfaktorer, så vil WACC og den 

vægtede værdi på aktien ændres. 

 

Ved at være fuldt ud selvfinansierende bør B&O’s værdi være 44,27 kr. pr. aktie, hvilket er næsten 

39 % mindre end i udgangspunktet. Hvis gearing derimod ændres til 100 % fremmedkapital så ville 

værdien være 114,59, svarende til en forøgelse på næsten 58 % i forhold til udgangspunktet. 

 

Forskellen på de to yderværdier svarer til 97 % af den beregnede værdi og deraf kan man 

konkludere at værdiansættelsen er meget følsom over ændringer i gældsfaktoren. 

 



Kasper Juhl Larsen  Hovedopgave nr. 32 CBS – HD(F) 

Strategisk analyse og værdiansætte af B&O Side 65 af 88 
 

6.2.2 - Ændring i den risikofrie rente 

Som den risikofrie rente bruges den effektive rente på en 10-årig statsobligation. Renten på denne 

afhænger af kursen på obligationen og det betyder at hvis kursen ændres giver dette også 

ændringer i den risikofrie rente. Der testes på en renteændring på +/- 1 % -point. 

 

Figur 41 - Værdiændring ved ændring i den risikofri e rente 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved en ændring på +/- 1 % -point vil kursen ændre sig til henholdsvis 101,92 og 50,62. Det giver 

knap så store udsving som ændringen i kapitalstrukturen, men betyder dog at kursen afviger med 

30 % nedad og 40 % opad. Udsving i den risikofrie rente er altså også en faktor der kan påvirke 

kursen. 

 

6.2.3 - Ændring i risikotillæg 

Som følge af det sidste års finansielle krise, har det betydet at långivere har sat risikopræmierne i 

vejret. Det har betydning for hvor billigt virksomhederne kan låne penge og kan i sidste ende 

betyde at en virksomhed ikke længere har råd til at honorere den optagne gæld og derfor krakker. 

 

Figur 42 - Værdiændring ved ændring i risikotillæg 

 
Kilde: egen tilvirkning.  

 

Hvis B&O’s risikotillæg ændres fra 5 % til 2,5 % eller til 7,5 % betyder det at værdien af selskabet 

ændres med henholdsvis 44 % og - 32 %. Der er tale om store udsving i risikotillægget og det viser 

sig også i ændringerne af værdien. 

 

6.2.4 - Ændring i Aktivernes omsætningshastighed og  Overskudsgrad 

Under nøgletalsanalysen og budgetteringen af nøgletallene sammenlignedes B&O’s nøgletal med 

medianer fra branchen, som de er gengivet i Elling og Sørensen. Hvis man ændrer Aktivernes 

omsætningshastighed og Overskudsgraden til medianerne for branchen i stedet for de opstillede 

forventninger vil værdien i stedet være: 
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Figur 43 - Værdiændring ved ændring i AOH og OG 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved at ændre Aktivernes omsætningshastighed til 2,20 og Overskudsgraden til 3,80 % i hele 

budgetperioden og i Terminalperioden, betyder det tæt på en fordobling af værdien. Selv mindre 

udsving eller hvis kun det ene nøgletal ændres betyder det forøgelse af værdiberegningen. 

 

6.2.5 - Delkonklusion  

Følsomhedsanalysen bringer et klart billede af at værdiansættelsen er ekstremt følsom overfor 

ændringer i det opsatte forudsætninger.  

 

For at gøre målingen sammenlignelig på tværs af målepunkterne forsøges med en ændring på 1 % 

i alle faktorer, for at konstatere hvad der påvirker værdien mest. 

 

Figur 44 - Værdiændring ved ændringer i nøgletal me d +/- 1 % 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur viser hvor stor en procentvis ændring der sker i forhold udgangspunktet. Ved 

ændringer i nøgletallene er der ændret med 1 % og ikke 1 %-point. 

 

Ændringer i gældsfaktor og risikopræmie betyder en procentvis ændring på under 1 %. Ændringer i 

den risikofrie rente betyder en ændring på over 1 % i værdien af B&O. Dette er vel og mærke en 

faktor som B&O på ingen måde kan påvirke selv. 

 

Største påvirkning er dog ændringer i hele budgetperioden og terminalperioden af Aktivernes 

omsætningshastighed og Overskudsgrad med 1 %. Ændringerne betyder at værdien af B&O 

ændres med over 70 %. Denne ændring har altså kolossal betydning for værdiansættelsen 
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Følsomhedsanalysen viser at værdiansættelsen er påvirkelig i mindre omfang af ændringer i 

gearing og risikopræmier, i lidt større omfang af ændringer i den risikofrie rente og i meget stort 

omfang af påvirkninger i Aktivernes omsætningshastighed og Overskudsgrad. Dette kan være 

årsagen til at en kapitalfond kunne være interesseret i at opkøbe B&O – hvis en kapitalfond formår 

at hæve omsætningshastigheden og styrke overskudsgraden, så er investeringen hurtigt hjemme 

igen. 

 

7 - Price/earning 

Price/earning, herefter benævnt P/E, kan bruges som pejlemærke for at vurdere om en aktie er 

billig eller dyr i forhold til andre tilsvarende aktier.  

 

P/E betyder at man sætter markedsprisen i forhold til overskuddet i virksomheden og viser hvor 

mange penge en investor skal betale for én krones overskud pr. aktie. 

 

En P/E på 25 betyder altså at investoren skal betale 25 kroner for en krones overskud. 

Hvis overskuddet fra virksomheden falder og kursen er uændret vil P/E stige og omvendt. 

 

smarkedskurice =Pr

aktierantalgnsn

resultatårets
EPSaktieperindtjeningshareperearningEarning

.
)( =⇔=  

EPS

aktiekurs
E

P =  

 

For at kunne bruge P/E til sammenligning kræver det, at man har nogle relevante selskaber at 

sammenligne B&O med. Som tidligere nævnt har B&O ikke mange reelle konkurrenter i deres 

segment og det kan derfor være svært at finde sammenlignelige virksomheder. Normalt vil man 

sammenligne med virksomheder i samme branche som den analyserede virksomhed, da man må 

gå ud fra at virksomhederne ligner hinanden. I B&O’s tilfælde ligner de ikke resten af branchen 

jævnfør den strategiske analyse, hvilket betyder at sammenligningen med branchen generelt ikke 

er sammenlignelig med B&O. 

 

B&O differentierer sig fra konkurrenterne ved at producere High-end produkter i et design og af en 

kvalitet der adskiller sig fra konkurrenterne. Desuden er der en vis prestige i at have et B&O-

apparat stående. Indenfor Audio og Video segmenterne er der kun Bose og Loewe der kan 

sammenlignes direkte med B&O. For Bose’s vedkommende er det ikke muligt at finde 

regnskabsoplysninger, da virksomheden ikke er børsnoteret. Det betyder at B&O kun kan 

sammenlignes med Loewe indenfor B&O’s egen branche. 

 

For at kunne foretage en P/E analyse, er sammenligningsgrundlaget på én virksomhed ikke nok til 

at konkludere på – man kan altså ikke vide om den ene virksomhed er overvurderet og en anden 
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undervurderet eller om én af virksomhederne er korrekt prisfastsat og den anden så adskiller sig 

markant fra resten af markedet. 

 

Af denne grund vælges sammenligninger med virksomheder som har en tilsvarende brandmæssig 

placering som B&O og Loewe har. De udvalgte virksomheder, ud over Loewe, til denne analyse er: 

� Hugo Boss 

� Porsche 

� LVMH – Moet Hennessy Louis Vuitton. 

En sådan analyse kaldes en peer-group analyse 

 

Hugo Boss producerer alt indenfor beklædning, accessories, personlig pleje, smykker og briller til 

både mænd, kvinder og børn. Hugo Boss har et meget stærkt brand i og med de bruger deres eget 

navn til alt i deres produktion. 

 

LVMH er aktive indenfor følgende sektorer: 

� Vin og spiritus, herunder champagne 

� Mode og lædervarer 

� Parfume og kosmetik 

� Ure og smykker 

� Detailhandel og rejse-aktiviteter 

 

For alle sektorer gør det sig gældende, at der er fokus på det eksklusive og dermed understøtter 

Louis Vuittons generelle brand, selvom ikke alle produkters brand specifikt kædes sammen med 

virksomheden. 

 

Porsche producerer luksusbiler og har igennem mange år skabt sig et stærkt brand indenfor 

bilbranchen. 

 

Fælles for LVMH, Loewe og Porsche er at deres produkter udelukkende sælges via 

specialbutikker, som udelukkende fokuserer på salg af produkter i samme genre som 

virksomhederne. Hugo Boss har produkter til salg via stormagasiner, men har eksempelvis også 

eksklusive butikker hvor der udelukkende sælges deres egne produkter. 

 

Sammenligningen mellem selskaberne er for seneste regnskabsår samt estimater på to 

regnskabsperioder fremad. Estimaterne er fra Reuters Informationsservice, som sammenholder 

mange analytikeres holdninger og samler disse i ét. Estimaterne for B&O adskiller sig derfor fra de 

værdier der er beregnet i denne værdiansættelse. I nedennævnte vil fokus være på de beregnede 

værdier for B&O 

 

Kolonnen ”Seneste regnskabsperiode” viser hvad P/E er med EPS per regnskabsårets afslutning i 

forhold til lukkekursen på børsen den samme dag. Kolonnen ”pr. 15.4.2009” viser P/E med EPS 
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per regnskabsårets afslutning i forhold til lukkekursen på børsen den 15.4.2009 – for B&O er det 

dog gældende, at der er benyttet EPS i forhold til Q3-regnskabet.51 

 

Figur 45 - P/E sammenligning i Peer-Group. 

 
Kilde: Egen forarbejdning på baggrund af oplysninger fra Reuters Informationsservice 

 

P/E sammenligningen viser, at der ved sidste regnskabsaflæggelse var en P/E-værdi i B&O på 

26,94, hvilket er væsentligt over gennemsnittet af sammenlignelige virksomheder. Dette kunne 

tyde på at aktien på daværende tidspunkt var væsentligt overvurderet og at man derfor burde købe 

et af de andre selskaber i stedet.  

 

Pr. 15.4.2009 er billedet dog vendt fuldstændigt i og med at B&O nu har et negativt resultat og 

dermed en negativ EPS og P/E til følge. Det har mindre indflydelse af aktiekursen er faldet fra 265 

til 87 på de tre kvartaler. Sammenligningen skal dog ses i lyset af, at nogle af selskaberne har 

aflagt regnskab pr. 31.12.2008, mens andre sidst har aflagt pr. 31.12.200752. Det betyder at der for 

sidstnævnte muligvis ikke er rapporteret om udviklingen under den igangværende krise, men der 

før førstnævnte ikke har været den store udvikling i kursen siden regnskabsaflæggelsen. 

 

Et negativt resultat gør det svært at sammenligne med de andre selskaber og bør reelt set ikke 

bruges til sammenligning med andre selskaber. Man kan dog konkludere at B&O’s P/E er lavere 

end peer-group’ens gennemsnit, hvilket er en indikation af at B&O’s aktie er undervurderet og 

derfor bør købes. Det er dog ikke sammenligneligt om man skal købe en virksomhed, der 

genererer et underskud frem for en virksomhed der tjener penge, med mindre fremtidsudsigterne 

og dermed fremtidige P/E-værdier er markant mere positive på den pt. underskudsgivende 

virksomhed. 

 

Som beskrevet under afsnittet ”Vækstudsigt” tidligere i værdiansættelsen, har Loewe tidligere 

været igennem tre år med negative resultater og man kan derfor overveje om Loewe’s P/E nu er 

positiv fordi de tidligere har fået strømlinet virksomheden – en udvikling som B&O nu har igangsat. 

Hvis man tror på at B&O kommer igen på samme måde som Loewe bør man overveje at købe 

aktien nu fordi den er undervurderet og efterfølgende vil rette sig til i forhold til resten af den valgte 

Peer-group.  

 

                                            
51 Estimat for 2008/09 er dog med et estimat for skattebetalingen. Forklaring herpå kan ses i bilaget 
vedrørende Resultatopgørelse. 
52 Regnskaberne er endnu ikke offentliggjort for regnskabsperioden der afsluttes 31.12.2008. 
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8 - Konklusion 

Ud fra analysen og værdiansættelsen af B&O kan spørgsmålene i problemformuleringen nu 

besvares. 

 

Den økonomiske udvikling i B&O har båret præg af, at der igennem de sidste år, ikke har været 

tilstrækkelig fokus på økonomisk styring, samtidig med at den økonomiske krise nu også presser 

B&O indtjening. Hovedparten af de analyserede nøgletal har haft en stærkt faldende tendens og 

Overskudsgraden, Return on Investet Capital og Return on equity har bevæget sig fra stærkt 

positive til negative værdier som følge af et negativt resultat for det igangværende regnskabsår. 

Eneste stigning i nøgletallene er en stigende gearing af virksomheden, hvilket ikke nødvendigvis er 

en positiv tendens i et marked, hvor der pt. ikke genereres et overskud. 

 

Fremtidsudsigterne for B&O er i høj grad bundet op på hvornår den finansielle krise stopper og 

dermed giver en håndsrækning til B&O i forbindelse med at få restruktureret virksomheden. I 

værdiansættelsen er der valgt at lave 3 særskilte budgetscenarier, for at forsøge at pejle sig frem til 

en vægtet værdi af virksomheden, på trods af den finansielle krise og de usikkerhedsmomenter 

denne bidrager med til fremtidsforventningerne. Såfremt B&O formår at vende udviklingen snart vil 

fremtiden umiddelbart se fornuftig ud – Det vil den i hvert fald gøre såfremt B&O følger samme 

udvikling som lillebroren Loewe har været igennem fra 2003 og fremefter.  

 

B&O er pt. i gang med en restrukturering af selskabet, hvor en stor del af fokussen ligger på 

aktivernes pengebindinger og på at få nye produkter lanceret. Aktivernes pengebinding er B&O’s 

ledelse i gang med at få styr på og B&O har overrasket nogle analytikere positivt idet 

pengebindingen falder hurtigere end ventet, hvilket er positivt for B&O’s udvikling. At man fokuserer 

på at få nye produkter lanceret, hænger sammen med at man har store forventninger til netop 

denne del af forretningen, skal drive en stor del af omsætningsvæksten i fremtiden. 

 

B&O’s fører en fokuseret differentierings-strategi, hvilket betyder at B&O søger at differentiere sig 

fra sin konkurrenter ved at udbyde et kvalitetsprodukt, som designmæssigt er i en klasse for sig. 

Desuden tilbyder de en bedre service end mange konkurrenter samt at kunden kan få opsat det 

nyindkøbte produkt hjemme hos sig selv af en fagmand. Produkterne udbydes til en forholdsvis 

snæver målgruppe som har den økonomiske formåen og som er villige til at betale for disse 

kvaliteter. Det er både en enorm fordel men også en stor trussel at B&O har formået at sælge 

deres produkter til en overpris i forhold til konkurrenterne – en fordel fordi tilfredse kunder er villige 

til at betale det det koster at have B&O og en trussel fordi det kan skræmme potentielle nye kunder 

væk.  

 

B&O er dog en lille spiller på et stort marked og genererer hovedsageligt sin omsætning via B1-

butikker. Det er derfor enormt vigtigt for B&O at have et godt forhandlerled, men som B&O selv er, 

så er forhandlerne også ramt af krisen og der har i de 3 første kvartaler af regnskabsåret 2008/09 

været en nettotilbagegang på 38 B1-butikker – dog har der været fremgang på vækstmarkederne 
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Kina og Rusland, hvilket må tolkes som et positivt signal, sammen med forventninger om at der 

åbnes sammenlagt 26 nye butikker i løbet af de næste to regnskabsår i de to markeder.  

 

Den strategiske analyse samt regnskabsanalyse og budgettering har ligget til grund for en 

værdiansættelse som har resulteret i en vægtet kurs på B&O’s aktie på kr. 72,54 pr. aktie. 

 

Værdien består af tre scenarier som har fokuseret p å Up, Base og Down-tilstande i B&O’s 

udvikling.  Værdiansættelserne har udmøntet sig i værdier melle m 39,76 kr. og 143,49 kr. pr. 

aktie. Vægtet med 25 % - 50 % og 25 % giver dette e n vægtet værdi på 72,54 kr. pr. aktie.  

 

Denne værdiansættelse er testet via en følsomhedsanalyse, som viste at B&O’s beregnede værdi i 

høj grad afhang af de opstillede forventninger til Aktivernes omsætningshastighed og 

Overskudsgraden. Ændringer igennem budgetperioden og i Terminalperioden på 1 % i begge 

nøgletal betyder en vægtet værdi på 20,87 kr. pr. aktie hvis nøgletallene ændres nedad og en 

værdi på 124,19 hvis nøgletallene ændres i positiv retning. Værdien var knap så afhængig af 

ændringer i de opstillede forventninger til risikopræmien, gearingsfaktoren og den risikofrie rente. 

 

En sammenligning på Price/earning-værdier i en opsat Peer-group analyse viste, at B&O i sidste 

regnskabsår havde været overvurderet, men også at, som følge af det negative resultat i 

indeværende regnskabsår, ikke kan bruges til sammenligning med den opsatte Peer-group. Hvis 

forventningen er at B&O formår at restrukturere virksomheden i stil med Loewe’s udvikling, bør 

man overveje at købe aktien nu og vente til restruktureringen og omsætningsvæksten har fundet 

sted med at sælge igen. 
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