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Indledning 

Bang & Olufsen er et brand, som alle i Danmark kender. Det er et brand og en virksomhed, som man er 

stolte over kommer herfra, og det falder helt i tråd med selvbevidstheden om, at i Danmark er vi nogle af 

verdens bedste indenfor design og intelligente løsninger. 

Det falder dog ikke i tråd med selvbevidstheden, at selskabet ikke kan få driften til at hænge sammen og 

fortsat hænger i slipsestrømmen af virksomheder, der fortsat har svært ved at tage den økonomiske krises 

frakke af, og igen levere stærke vækstrater og melde ud om, at verden igen er vilde med Bang & Olufsen. 

For hvis ikke engang man kan sælge disse fantastiske produkter udviklet og designet i Struer i Vestjylland i 

udlandet mere, er vi så overhovedet så gode til at udvikle og designe, som Bang & Olufsen selv mener de 

er, og som danskerne generelt også mener, at de er. 

Bang & Olufsens driftsmæssige udvikling har derfor en stor betydning i Danmark for selvbevidstheden, og 

den økonomiske krises indtog sammenholdt med et generelt ændret forbrugsmønster har givet 

virksomheden udfordringer.  

Som det er tilfældet tit for store koncerner, der skal omdanne organisationen til en ny tid og teknologi, har 

det taget længere tid for B&O at forsøge at ramme de produkter, som kunderne i dag efterspørger. 

Processen er fortsat i gang, og med en kurs indre værdi på 1,39 inklusive en stor andel af immaterielle 

aktiver er det tydeligt, at selskabet fortsat ikke har investorernes tiltro. For hvor er reelt B&O berettigelse?  

Koncernen kom i 2010/11 med en ny strategi kaldet ”Leaner, Faster, Stronger”, som igen skulle genrejse et 

af danskernes national-selskaber. Som opgaven vil vise, har strategien dog ikke fra start givet resultater, og 

genrejst nationalklenodiet. Frakken hænger fortsat på, og lynlåsen er endnu ikke lynet helt ned. 
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Problemformulering 

Formålet med denne hovedopgave er at værdiansætte Bang & Olufsen A/S i det nuværende marked. Det 

overordnede spørgsmål vil derfor være: 

- Hvad vil kursen Bang & Olufsen A/S blive vurderet til pr. 01.05.2014 

For at blandt andet kunne besvare dette spørgsmål, vil følgende underspørgsmål blive besvaret: 

- Hvor er de største strategiske udfordringer for B&O? 

- Hvordan har den historiske rentabiliteten været? 

- Hvor følsom er denne værdiansættelse ved ændringer i de vigtigste valuedrivers? 

- Hvordan vurderes B&O’s muligheder for at rejse kapital med et forsvarligt risikotillæg sammenholdt 

med den strategiske analyse og den historiske rentabilitet i betragtning? 

Afgrænsning 

Indsamling af data afgrænses til d. 01.05.2014, hvor kursværdien fastsættes.  

Det forventes, at læseren har en generel forståelse af de forskellige benyttede modeller, hvorfor disse kun 

kort fortolkes  under hvert afsnit. Af denne årsag laves der heller ikke en gennemgang af teori, før 

beskrivelsen af B&O og den strategiske analyse påbegyndes. 

Datagrundlaget fokuseres primært på årsrapporterne på koncernniveau, og ikke de underliggende 

enkeltselskaber. Der indgår kun den seneste kvartalsrapport pr. 28.02.2014 i datagrundlaget, og øvrige 

kvartalsrapporter er ikke en del af datamaterialet. 

Budgetteringen afgrænses til 10 år, der efterfølges af en terminalværdi.  

Virksomheden værdiansættes på baggrund af going concern princippet, hvorfor der ikke vurderes salg af 

brandet i sig selv som en værdiansættelse. 

Metode 

Med teori omkring værdiansættelse af virksomheder vil der med DCF og RIDO-modellen blive vurderet den 

korrekte værdiansættelse af B&O. Følsomhedsanalyser på væsentlige parametre vil blive brugt til at 

vurdere følsomheden i den udregnede værdi samt hvilke parametre, der har størst indflydelse på værdien 

af B&O. 

Metoden er delt op i følgende 4 faser: 



Fase 1: En generel introduktion til virksomheden 

Fase 2: Strategisk analyse, hvor der udarbejdes følgende analyser 

- PESTLE-analyse 

- Porters Five Forces 

- Blue Ocean Strategy 

- SWOT-analyse 

Fase 3: Vurdering af B&O’s historiske rentabilitet og budgettering af den fremtidige indtjening 

Fase 4: Værdiansættelse af B&O på baggrund af DCF & RIDO. 

De anviste modeller er valgt, da de vurderes  som de mest anerkendte til værdiansættelse af en 

børsnoteret virksomhed. Modellerne i den strategiske analyse bidrager med kendskab til virksomhedens 

makro-miljø samt brancheanalyse, hvorfor man får redskaber til at kunne vurdere den historiske 

rentabilitet og budgettere den forventede fremtidige rentabilitet med fokus på de vigtigste valuedrivers. 

Det er i den sammenhæng fravalgt at benytte multipel-analyse, selvom denne i praksis benyttes som en 

overordnet guideline for værdiansættelsen. 
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Virksomhedsbeskrivelse 

Historie 

Bang & Olufsen A/S (B&O) er et dansk funderet selskab, som blev stiftet i 1925 i Struer, hvor det fortsat har 

hovedsæde i dag. Stifterne Peter Bang og Svend Olufsen var begge uddannet ingeniører med en stor 

passion for lyd, og udvikling og perfektionering af denne.1 De ønskede derfor begge at arbejde videre med 

dette i deres professionelle karriere, hvilket skete med stiftelsen af B&O, som i dag er kendt i store dele af 

verden som et meget eksklusivt brand indenfor tv, musiksystemer og højttalere. 

Produkterne, som udover klassiske B&O-produkter indenfor tv, musiksystemer og højtalere, i dag også 

omfatter musiksystemer til premium segmentet i bilindustrien, sælges til forhandlere i over 100 lande, 

hvoraf de fleste er rene konceptbutikker med B&O-produkter og derudover primært shop-in-shops.2 Dog er 

man gennem de senere år også begyndt at sælge det nye brand B&O PLAY via 3. parter. 

Det ligger i selskabets dna løbende at forsøge at udvikle nye produktområder og teknologier. Udvikling af 

nye produktområder har i nyere tid blandt andet betydet, at der tidligere var en dedikeret hotel-afdeling 

kaldet Entreprise, som solgte komplekse løsninger til hotelbyggeri rundt i verden eller redesign af 

eksisterende hoteller som ønskede helt- eller delvist interiør af Bang & Olufsen. Området er i dag lukket 

ned som en specifik afdeling.  

Et andet segment, der forventes mere af fremover, er samarbejdet med bilindustriens dyreste brands med 

dedikerede Bang & Olufsen løsninger, som lever op til både det enkelte bilbrands samt selskabets eget 

brand i forhold til designet og lyden i den enkelte bil. Derudover forventes B&O PLAY, som sælger 

musiksystemer på B2C-markedet, også at vækste fremover. 

B&O lancerede i 2011 en ny strategi, som skulle forsøge at genrejse koncernen, der efter den økonomiske 

krise har haft svært ved at sælge sine luksusvarer på et stadig mere differentieret marked. Den teknologiske 

udvikling, der har ændret befolkningens vaner ved brug af elektronik og den store globale konkurrence har 

gjort det svært for koncernen at opnå tilfredsstillende resultater i en årrække. Strategien, som hedder 

”Leaner, Faster, Stronger”, er fortsat koncernens pejlemærke for  at finde fodfæste i en branche, som 

kræver konstant udvikling på alle parametre, hvis en virksomhed blot skal bevare sine markedsandele. 

 

 

                                                           
1
 Bang & Olufsen cvr. 41257911, Årsrapport 2012/13, side 5 

2
 http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage 



Ejerforhold og koncerndiagram 

B&O koncernen består overordnet set af følgende selskaber, som vist i figur 1 

Figur 1 Koncerndiagram inklusive regnskabstal for B&O koncernen 

3 Egen tilvirkning via oplysninger fra BIQ.dk samt B&O årsrapport 2012/13  

Udover disse er der oprettet selskaber i en lang række af driftslandene, som kan ses i årsrapporten 

2012/13, note 5.7 på side 106.  
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Bang & Olufsen A/S er børsnoteret på Københavns Fondsbørs og der er i øjeblikket tre storaktionærer med 

en ejerandel på over 5% som figur 1 viser. Dette er henholdsvis ATP med 10,02%, som ejer en større 

aktiepost i alle større danske selskaber. Derudover er det den hollandske kapitalfond Delta Lloyd Asset 

Management med 16,58%, som har været storaktionær siden årsregnskabet 2008/09, hvor kapitalfonden 

første gang nævnes i regnskabet med en ejerandel på over 5%. Selskabet er i de tidligere regnskaber 

benævnt med navnet Aviva plc, som på daværende tidspunkt var bestemmende aktionær i Delta Lloyd 

Asset management.4 

Den sidste storaktionær pr. 01.04.2014 er den kinesiske samarbejdsparter Sparkle Roll Holding Limited med 

6,12 %. Ejerskabet af Sparkle har været et strategisk træk, da ejeren er en stor aktør indenfor forhandling af 

luksusvarer på det vigtige marked i Kina. Partnerskabet er derfor indgået for at sikre fremtidig vækst i Kina5, 

som ses som et vigtigt marked fremover.  

Tilknyttede datterselskaber består af 6 selskaber. Derudover er der to associerede selskaber. 

Det første datterselskab er B&O PLAY A/S. Selskabets formål ifølge regnskabet for 2012/13 er ”at udøve 

virksomhed inden for handel med produkter og ydelser, samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil.” B&O 

Play blev lanceret i 20126 som et subbrand af B&O, og en del af koncernens vækst forventes at skulle 

komme herfra fremover. 

Bang & Olufsen Operations A/S er selskabet, som varetager indkøb, produktion, logistik og salgsaktiviteter 

for hele B&O koncernen, ligesom selskabet er moderselskab for alle de nationale salgsselskaber. Derudover 

udføres der også udvikling. Omsætningen for selskabet var i 2012/12 på MDKK 2.503, hvilket skal ses i 

forhold til koncernens samlede omsætning på MDKK 2.814. Der skal dog fratrækkes betaling fra øvrige 

selskaber i forhold til f.eks. produktion, logistik og salgsaktiviteter for alle koncernens produkter.  Selskabet 

indeholder B&O koncernens kernedrift og er moderselskab for Bang & Olufsen Danmark A/S samt Bang & 

Olufsen Expansion A/S.   

Udflytning af arbejdsopgaver til lande med mere gunstige vilkår omkring arbejdsmarkedsforhold og skat i 

øvrigt har koncernen også. Datterselskaberne er lokaliseret i henholdsvis Tjekket (Bang & Olufsen s.r.o), 

                                                           
4
 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09 side 50 samt storaktionærmeddelse til Fondsbørsen d. 10.05.2011 

5
 Bang & Olufsen A/S årsrapport 2012/13 – ledelsesberetning side 3 

6
 http://www.bang-olufsen.com/investors/company-

announcements/~/media/18F4F379149E489199DDF1B7ADB2E272.pdf 



hvor der sker produktion samt udvikling af koncernens produkter og i Estland (Bang & Olufsen OÜ ), som 

tager sig af softwareudvikling7. Selskaberne ejes 100% af Bang og Olufsen A/S. 

ICEpower A/S formål ifølge regnskabet for 2012/13 er ”at udvikle, producere og markedsføre produkter 

baseret på højeffektive strømbesparende forstærkerteknologier til den globale audioindustri.” Det blev 

oprindeligt stiftet som et joint venture i 1999 mellem B&O samt PhD Karsten Nielsen.8 Selskabet oplyser, at 

de var et af de første selskaber til at ændre lyd-industrien fra den analoge tid9. Selskabet er alene i 

producent-ledet og sælger sine komponenter til virksomheder indenfor samme led i værdikæden som Bang 

& Olufsen A/S, det vil sige nogle af koncernens konkurrenter samt nogle af komponenterne benyttes i 

koncernens Automotive-afdeling, som laver lyd og design til luksusbiler.  

Bang & Olufsen Medicom A/S ejes 35% af B&O og er derudover kapitalfonds-ejet. Aktiviteten er udvikling 

og produktion af avanceret medicinsk udstyr. Strategien er kundedreven strategiudarbejdelse samt 

udvikling af avancerede og unikke løsninger indenfor injektion, inhalation og Connectivity10.  

John Bjerrum A/S’s aktivitet omfatter industrilakering og anden fabrikation. Baggrunden for B&O’s ejerskab 

skal findes i, at selskabet siden 1940’erne har været koncernens leverandør af f-eks. tv-kabinetter og større 

plastenheder. Overtagelsen af 33% af John Bjerrum A/S skete i 1999, og var ifølge B&O efter et gensidigt 

ønske om en udbygning af samarbejdet omkring den langsigtede teknologi og procesudvikling11. 

Produkter 

B&O  har modsat tidligere i dag både forretningsområder indenfor business-to-consumer, B2C, og business-

to-business, B2B. Mens koncernen før havde salg alene til private, har de i nyere tid har forsøgt at sprede 

forretningsområdet til også at omfatte B2B. Som det ses på  figur 2, er salg til private dog fortsat 

størstedelen af omsætningen med en andel på 78% ud af en samlet omsætning på 2.814 MDKK i regnskab 

2012/13, som er koncernens seneste årsrapport. Tendensen i regnskaberne peger dog mod, at B2B 

fremover kommer til at udgøre en større og større andel. Dette vil blive gennem nærmere senere i opgaven 

omkring udviklingen. 

                                                           
7
 Bang & Olufsen A/S årsrapport 2012/13 side 6. 

8
 http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/company/who/ 

9
 http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icetheater7_web_class_d_amplifier.pdf side 7 

10
 Bang & Olufsen Medicom A/S årsrapport 2012 - ledelsesberetning side 5 

11
 http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/12932/b_o_medejer_af_leverandoer.html 

http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icetheater7_web_class_d_amplifier.pdf
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Figur 2 Forretningsområder og omsætningsfordeling for regnskab 2012/13 

12 Præsentation fra B&O A/S generalforsamling 19.09.2013, side 16. 

Business-to-consumer 

Privatområdet består af de to produktlinier AV og B&O PLAY. AV er alt salg under brandet Bang & Olufsen, 

og kernen i B&O’s forretning helt tilbage fra starten i 1925. Forretningsområdet dækker over audio- tv- og 

videoprodukter, og sælges i øjeblikket i over 800 dedikerede Bang & Olufsen-butikker.13 Dette 

forretningsområde udgør 59% af koncernens samlede omsætning i 2012/13. Produkterne i dette segment 

er premium-segmentet, og ligger i den højeste ende for luksusvarer på linie med brands som Louis Vuitton, 

Ferrari og lignende andre luksusbrands indenfor materielle forbrugsgoder. Brandet har vist sig at være 

meget konjunkturfølsomt, hvilket vil blive gennemgået i den strategiske analyse. 

B&O PLAY er AV-udstyr til den digitale generation og er et nyere område, som forsøger at ramme en lidt 

billigere målgruppe i segmentet, hvor alle større elektronikproducenter konkurrerer. Produkterne bliver 

solgt via egne butikker samt shop-in-shops, men også via trejdepartsforhandlere som Apple-butikkerne og 

online. B&0 Play produkter er generelt Bang & Olufsen produkter blot i en billigere udgave eller med et 

mere ungt udtryk over sig. Derudover også produkter som høretelefoner og batteridrevne og transportable  

højtalere, der kan kobles trådløst op til f.eks. kundens smartphone. På brandets egen hjemmeside 

beoplay.com forsøger den transportable højtaler for eksempel at koble sig direkte op på iPad og Spotify, og 

dermed det yngre segment, for hvem Spotify må antages at være mest kendt af. 

Da B&O PLAY tilhører et billigere segment, gør det også brandet en smule mindre konjunkturfølsomt end 

brandet Bang & Olufsen. B&O PLAY er dog fortsat elektronikvarer i den dyrere ende af skalaen. 

                                                           
 
13

 Bang & Olufsen A/S, Årsrapport 2012/13, side 5 



Business-to-business 

Produktlinierne indenfor B2B består af Automotive og ICEpower. Automotive omhandler hele samarbejdet 

med bilmærker i det øverste segment, hvor B&O i dag sælger lydsystemer til fem bilmærkers luksusbrands. 

Dette er blandt andet mærkerne Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes-Benz, hvoraf Audi var den første 

producent, som der blev startet op med.14  Opstarten af dette skete officielt i 200515, hvor samarbejdet 

med Audi, og udviklingen af lydsystemet til deres bil Audi A8, blev annonceret på bilmessen i Geneve. 

ICEpower er koncernens eneste branduafhængige forretningsområde, da det alene er teknologien, der 

benyttes i produkterne, og ikke selve brandet, som vises. Produkterne omfatter forstærkere og lyd til 

multimedie-produkter som smartphones og computere og sælges blandt andet til Samsung og ASUS16. 

Derudover er kunderne andre store internationale elektronikproducenter som Bowers & Wilkins, Pioneer, 

TEAC, Toshiba Sanyo og Audi17.  

B2B salg sker alene til brands indenfor bilindustrien for hvad angår Automotive. Der samarbejdes kun med 

brands, som kan matche B&0’s hvilket er de dyreste i premium-segmentet. Derudover sker salget i 

ICEpower til store internationale elektronikproducenter, som primært er asiatiske. Det er vurderingen ved 

gennemgang af årsrapporter og artikler, at disse aftaler er længerevarende qua de skræddersyede 

produkter til de enkelte af kundernes produkter, specielt indenfor det primære og største område i B2B, 

Automotive-området. 

Distribution 

Distributionen af koncernens produkter sker via egne eller franchise-ejede B&O butikker, som kaldes B1-

butikker samt i nyere tid shop-in-shops, som primært etableres i de byer, hvor der ikke vurderes at være 

marked for en hel B&O butik. Brandet Bang & Olufsen sælges alene via disse to distributionskanaler. 

B&O PLAY sælges via samme kanaler som brandet Bang & Olufsen, men også gennem salg ved 3. Parts 

forhandlere og onlinesalg (e-commerce). Derudover sælges B&O PLAY også via dedikerede PLAY butikker i 

Kina. 

Koncernen har en distributionsstrategi om at have færre, men mere lønsomme og produktive butikker, 

med vilje og evne til at investere i det som B&O ser som essentielt for at øge væksten i butikkerne, nemlig 

                                                           
14

 Bang & Olufsen A/S, Årsrapport 2012/13, side 21 
15

 Bang & Olufsen A/S, årsrapport 2004/05, side 24 
16

 http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/solutions/mobile/ 
17

 http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icetheater7_web_class_d_amplifier.pdf side 7 

http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icetheater7_web_class_d_amplifier.pdf
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service, events, marketing og butiksindretning18. Dette har resulteret i lukning af 125 butikker i Europa 

indenfor en kort årrække. 

Tabel 1 Udviklingen i antallet af B1-butikker og shop-in-shops 

Antal

B1-butikker

Europa

Nordamerika	inkl.	Canada

BRIK	samt	Taiwan,	Hong	Kong	og	Korea

Resten	af	verden

I	alt	B1-butikker

Shop-in-shops

Europa

Nordamerika	inkl.	Canada

B&O	PLAY	i	Kina

Øvrigt	BRIK

Resten	af	verden

I	alt	shop-in-shops

Distributionsudvikling	-	antal	butikker
2010/11 2011/12 2012/13 9	mdr.	2013/14

- 442 402 (-20%)	353

- 50 51 48

- 78 73 77

- 104 85 86

690 674 611 (-18%)	564

- - 199 142

- - 4 5

- - 16 48

- - 1 1

- - 1 1

265 244 221 (-26%)	197

Distributionsudvikling	-	antal	butikker

 

19 Egen tilvirkning via ledelsesberetningerne i årsrapporterne samt seneste kvartalsrapport. 

Udviklingen af distributionskanalerne indenfor B2C er vist i tabel 1 for B1-butikkerne samt shop-in-shops. 

Antallet af 3. parter, som sælger B&O PLAY produkter i deres online og fysiske butikker oplyses ikke i 

årsrapporterne, hvorfor denne distributionskanal ikke kan belyses nærmere. I regnskab 2010/11 er der ikke 

specificeret butiksfordelingen geografisk. 

Tabellen viser en klar nedgang i antallet af butikker, som siden medio 2011 er faldet med 18% for B1-

butikker samt 26% for shop-in-shops. Tallene dækker dog specielt indenfor B1-butikkerne over både 

åbninger og lukninger, hvor f.eks. tredje kvartal 2013/14 alene havde en nedgang på 18 butikker, som var 

fordelt med 25 lukninger og 7 åbninger20. Der er altså ikke alene lukninger, men også nye åbninger, hvor 

specielt Kina står for væksten i antal butikker med B&O PLAY butikkerne, hvilket er lig  koncernens strategi, 

som er beskrevet i senere afsnit herom.  

                                                           
18

 Bang & Olufsen A/S, Årsrapport 2012/13, side 12. 
 
20

 Bang & Olufsen A/S, kvartalsrapport for Q3 2013/14, ledelsesberetning side 14 



Udviklingen i antal B1 butikker har også været høj fra 2010/11 til 2012/13 med en reduktion på 63 butikker, 

som dækker over 89 lukninger og 27 åbninger21. 

I regnskabet for 2010/11 i forbindelse med indgåelse af partnerskabet med den kinesiske partner Sparkle 

Roll nævnes det, at B&O PLAY butikkerne skal være shop-in-shops, mens det i kvartalsrapporten for Q3 

oplyses, at de åbnede butikker er dedikerede B&O Play butikker i Kina22. I ovenstående skema betragtes de 

dog blot som B&O PLAY i Kina. Antallet på 48 pr. ultimo februar 2014 er i øvrigt lidt under det forventede, 

da der i ledelsesberetning for 2012/13 oplyses, at den kinesiske partner forventes at have åbnet mere end 

50 B&O PLAY butikker inden udgangen af kalenderåret 201323. I kvartalsrapporten for Q3 2013/14 er der 

ikke beskrevet noget omkring det lavere antal end budgetteret, hvilket formodentligt vil blive belyst i 

årsrapporten for 2013/14. 

Det er dog tydeligt i tabellen, at BRIK-landene og specielt Kina har koncernens fokus og betragtes som et 

vækst-område, da det er det eneste geografiske område som har bevaret sit antal af B1-butikker, som kun 

er faldet med 1 samlet set, mens at der er åbnet et stort antal dedikerede B&O PLAY-butikker i Kina.  

Samtidig er distributionsudviklingen i Europa meget markant, både når det gælder B1-butikker og shop-in-

shops, hvor der selv over den korte periode ses en markant nedgang. 

Markedsfordeling 

Koncernen inddeler selv sine geografiske segmenter i fire hovedgrupper, som er 

 Europa 

 Nordamerika inkl. Canada 

 BRIK – som koncernen også inkluderer Taiwan, Hong Kong og Korea under. 

 Resten af verden24 

 

Tabel 2 Omsætningen segment- og geografisk fordelt i % 

 

                                                           
21

 Bang & Olufsen, Årsrapport 2012/13 side 13. 
22

 Bang & Olufsen A/S, kvartalsrapport for Q 2013/14, ledelsesberetning Side 14 
23

 Bang & Olufsen A/S, Årsrapport 2012/13, side 34 
24

 Bang & Olufsen A/S, Årsrapport 2012/13, side 62 
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Mio.	DKK

Nettoomsætning

Consumer	business

Europa

Nordamerika	inkl.	Canada
BRIK	samt	Taiwan,	Hong	Kong	og	Korea

Resten	af	verden

B&O	Play	via	3.	part	og	e-commerce

I	alt	consumer	business

Business	to	business

Automotive

ICEpower

I	alt	business	to	business

Omsætningen	segment-	og	geografisk	fordelt	i	%	
2010/11 2011/12 2012/13 9	mdr.	2013/14

2.867 3.008 2.814 2.076

58,0% 57,8% 49,9% 49,4%

4,2% 4,7% 6,4% 6,3%
7,8% 8,5% 10,6% 10,7%

8,8% 7,9% 8,6% 8,5%

0,7% 1,6% 2,1% 2,1%

79,5% 80,5% 77,5% 77,1%

3,2% 15,1% 19,4% 19,5%

15,8% 3,9% 3,1% 3,2%

19,0% 18,9% 22,5% 22,7%

Omsætningen	segment-	og	geografisk	fordelt	i	%	

 

25 Egen tilvirkning via oplysninger fra B&O’s årsrapporters ledelesesberetninger samt kvartalsrapport. Tallet giver ikke 100% i de to 

første år, hvilet kan skyldes tidligere forretningsområde, som ikke er medtaget i denne tabel. 

Tabel 2 viser den samlede markedsfordeling for koncernen inddelt efter geografisk område for consumer 

business. Områderne, hvor geografisk placering for den endelige afsætning ikke kendes, er kun oplyst med 

segmentopdelingen. Dette vedrører den andel af salget af B&O Play, som sker via 3. parter og online-salg, 

samt alt salget under B2B, som sker til henholdsvis automobilbranchen og ICEpower, der afsætter til øvrige 

elektronikproducenter. For disse kendes det endelige afsætningsland ikke, da den endelige forbruger 

nødvendigvis ikke er lig det land, hvor producentens indkøb foretages. 

Det vigtigste markedsområde for B&0 koncernen er overordnet set fortsat consumer business, som altid 

har været koncernens kernedrift, og i seneste regnskab udgjorde 77,5% af den samlede omsætning. Der ses 

dog en tydelig trend i perioden inklusive seneste kvartalsrapport for de første ni måneder af 

regnskabsperioden 2013/14, at B2B er i fremgang i forhold til den samlede omsætning, der er forholdsvis 

konstant i perioden undtaget inflationen. Samtidig ses det, at nærmarkedet Europa er det vigtigste marked, 

men at der er en stærk tendens i perioden til, at BRIK-landene bliver et mere og mere vigtigt 

afsætningsmarked. Dette hænger til dels også sammen med det store antal af butikslukninger i Europa, 

som er gennemgået i foregående afsnit om distributionsudviklingen. 

Det skal samtidig bemærkes, at ovennævnte ikke viser noget om, hvor koncernens indtjening sker, og hvad 

der bliver brugt af midler for at opnå denne omsætning, men alene er et overblik over markedsfordelingen 

ud fra omsætningen.  

                                                           
 



Koncernens strategi 

I forbindelse med den ordinære generalforsamling d. 31.08.2011 for regnskabsåret 2011/12, oplyste B&O i 

en selskabsmeddelelse d. 17.08.201126 om en ny fem års strategi, som ville blive nærmere defineret på 

generalforsamlingen. Strategien kaldet ”Leaner, Faster, Stronger”27 er fortsat koncernens strategi. 

Driftsåret 2012/13 er andet år i denne strategi, og strategiens fokus var, at  de to første år skulle handle om 

at forsøge at generobre koncernens tidligere stærke position samt at få en mere ”effektiv, globaliseret og 

kundeorienteret organisation”28. 

Strategien indeholder seks hovedelementer om, hvordan man skal vende den negative trend ved at finde 

ind til kernen og berettigelsen af B&O. Strategien skulle samtidig inden for fem driftsår opnå det finansielle 

potentiale, som koncernen selv mener at, at B&O indeholder. Dette skulle gerne give koncernen et output 

regnskabsmæssigt en omsætning i niveauet DKK 8-10 mia. og en EBIT-margin på over 12% senest i 

regnskabsåret 2015/16.  

”Leaner, Faster, Stronger” er som nævnt fortsat koncernens overordnede strategi. De overordnede punkter 

er ændret lidt i ordlyden siden årsrapporten 2010/11, hvor der blandt andet stod, at der ville blive lanceret 

en ny produktkategori i slutningen af 2011, hvilket var lanceringen af B&O PLAY, som siden er sket.  

De seks punkter, som virksomheden arbejder hen mod i dag, er: 

1. ”Øget fokus på lyd og akustik og yderligere styrkelse af forretningssegmentet Automotive. 

2. Udbygning af B&O PLAY brandet og udvidelse af distributionen gennem komplementære 

salgskanaler. 

3. Optimere distributionen. 

4. Vokse på BRIK-markeder. 

5. R&D transition – udnyttelse af partnere inden for audio-video udvikling og indkøb. 

6. Hurtigere og enklere eksekvering.”29 

Første punkt handler primært om kernen i B&O’s forretning, nemlig den store fokus på lyd og design, hvor 

koncernen mener at have sine konkurrencefordele. Der skal fokuseres på de kompetencer, der for B&O er 

unikke. Det vil sige blandt andet lyd, design og brugeroplevelse, og samtidig så  lade partnerne tage sig af 

                                                           
26

 http://www.bang-olufsen.com/da/investors/company-
announcements/%7E/media/C313B6C722974D05A3DFF546FE23CCD5.pdf 
27

 Bang & Olufsen, Årsrapport 2010/11 blandt andet side 24 
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 Bang & Olufsen, Årsrapport 2010/11, side 24 afsnit 2. 
29

 Bang & Olufsen, Årsrapport 2012/13 blandt andet side 34 
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de dele af processen, hvor de har deres spidskompetencer. En konkret handling for dette er at der skal ske 

større vidensdeling med Automotives akustikteams. 

I opfølgningen på strategien i regnskab 2012/13 er dette indtil videre lykkes med en rigtig god lyd i nogle af 

de nye produkter, som er lanceret, samt at Automotive også har lanceret nye lydsystemer til biler. Eneste 

fremadrettede mål her er fortsat udvidelse af produktporteføljen med en stærk akustik, der viser B&O’s 

potentiale og ekspertise indenfor lyd. 

Omstrukturering af distributionen for at skabe øget kundefokus og en bedre lønsomhed i butikkerne samt 

lancering af en ny produktkategori var de to næste punkter. Dette handlede om selve ændringer af det 

fysiske udtryk i butikkerne og de ansattes service overfor kunden samt mere konkret om at øge antallet af 

B1-butikker i udviklingsmarkeder som Kina og reducere antallet på de modne markeder, hvilket skulle give 

en samlet omsætningsstigning. Derudover blev B&O Play lanceret i slutningen af kalenderåret 2011 som 

den nye ventede produktkategori., hvilket både skulle sælges i egne butikker samt via 3. parter. B&O PLAY 

skulle levere en gradvis omsætningsstigning, og giver koncernen et nyt kundesegment, hvor de ikke 

tidligere har solgt produkter.  

Omstruktureringen i butikkerne skete i 2012/13 med et nyt butikskoncept, hvor der er blevet langt større 

fokus på den samlede kundeoplevelse. Koncernen betegner det selv som et banebrydende og innovativ 

butiksindretning30. Det banebrydende butikskoncept i B1-butikkerne har dog ikke endnu vist sit værd, hvis 

man kigger på omsætningen for Bang & Olufsen brandet i kvartalsrapporterne siden implementeringen. 

B&O PLAY’s forventede udvikling er til gengæld indfriet indtil nu. Omsætningen er stigende, og tegner sig 

for en betydelig del af koncernens omsætning allerede. Målet fremefter er fortsat vækst for B&O PLAY 

samt udvidelse af kendskabet til brandet og stigende omsætning via internet og 3. parter. 

Stigningen på BRIK-markederne korrelerer med ændringen i antallet af butikker på de enkelte markeder.  

Strategien var at de modne markeder som Europa skulle have reduceret antallet af B1-butikker 

strategiperioden på fem år. Samtidig skulle der ske en kraftig ekspansion på BRIK-markedet, som skulle give 

den fremtidige salgsvækst, og at denne ekspansion i antallet af butikker her og salgsvækst primært skulle 

ske i Kina31. Koncernen havde i 2010/11 netop overtaget en del butikker fra den tidligere kinesiske partner, 

hvor samarbejdet ikke havde fungeret. Antallet af butikker overtaget i Kina fra den kinesiske partner 

Richcom er oppe på 20 ved regnskabet 2012/13 og B&O driver samtidig nu selv 31 ud af 36 butikker i Kina 
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 Bang & Olufsen, Årsrapport 2012/13 side 34. 
31

 Bang & Olufsen, Årsrapport 2010/11 side 25 



og Hong Kong. Ifølge forklaringen på strategien i 2010/1 for at ”bane vej for yderligere ekspansion og 

stærkere kontrol i andre områder af Kina”32. 

To senere er dette nu konkretiseret ved, at der er startet et samarbejde op med en ny kinesisks partner, 

Sparkle Roll, via et joint venture. Sparkle Roll skulle åbne og stå for driften af over 50 dedikerede B&O PLAY 

butikker i Kina inden udgangen af 201333. Dette er næsten blevet indfriet, da de ifølge Q3 kvartalsrapporten 

nu har åbnet 48 butikker og flere er på vej.  

Fremadrettet vil der fortsat blive arbejdet på at etablere en stærk platform for distribution i Kina. Dette er 

blandt andet allerede sket ved, at man har oprettet et salgskontor i Shanghai til at fokusere på væksten i 

Kina34. 

Det femte punkt i strategien omhandlede tidligere at styrke forretningsområdet Automotive via fokus på at 

have et fortsat stærkt samarbejde med de daværende partnere Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes. 

Samarbejdet med disse eksisterer fortsat, omsætningen er stigende, og består i dag af fem luksusbrands, og 

er kun udvidet omsætningsmæssigt i perioden.  

I 2012/13 handler punktet mere om fortsat fokus på koncernens kernekompetencer, og er en udvidelse af 

det første punkt i strategien om fortsat fokus på core-driften og rygsøjlen i B&O’s forretning – udvikling af 

design og lyd, samt udlicitering af det, der ikke er virksomhedens ekspertise, herunder de mere simple 

processer. Samarbejde med nye partnere nævens derfor også igen, og det er koncernens mål hele tiden at 

have fokus på eventuelt nye muligheder for samarbejde, hvilket i 2012/13 gav afkast i form af et 

samarbejde med Smart TV. 

Sidste punkt i strategien var at etablere en skarpere organisation, som kunne træffe hurtigere beslutninger 

og være tættere på kunden. For at kunne tiltrække de bedste kvalificerede inden for salg og markedsføring 

besluttede man i den forbindelse af flytte salgs- og markedsføringsafdelingen fra hovedsædet i Struer og til 

København.  

I opfølgningen på strategien arbejdes der fortsat på at få en mere strømlinet organisation med et større 

globalt udsyn og skarpere kundefokus. Det indebærer blandt andet at skabe produkter, som er mindre 

komplekse samt en forbedret kultur i organisationen. Hvordan det konkret er sket eller sker, begrundes 

ikke. 
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Udover disse var målet i 2010/11 også at fokusere på indkøb og produktion til de lavest mulige 

omkostninger uden af gå på kompromis med kvaliteten. Dette område nævnes ikke i opfølgningen på 

strategien, men det kan på baggrund af regnskabsmaterialet konstateres, at de samlede 

produktionsomkostninger modsat strategien er steget gennem perioden fra 56,8% af omsætningen i 

2010/11 til 58,7% i 2012/13. 



Strategisk analyse 

Den strategiske analyse af B&O vil vurdere og forholde sig til de vigtigste forretningsmæssige risici og 

muligheder, som har betydning for koncernen fremover. Dette vil danne baggrund for under hvilke 

forudsætninger, at budgetteringen af de forskellige valuedrivers skal være og derned samlet set, hvordan 

indtjeningen kan forventes at være fremover og dermed den endelige værdiansættelse af B&O koncernen. 

Den strategiske analyse vil ligeledes benyttet omkring B&O’s kreditmæssige udfordringer. 

Analysen vil starte bredt ud, og derefter gradvist komme tættere på selskabets kernedrift. Dette vil foregå 

ved først en PESTLE-analyse, som på makro-niveau vil afdække de nøglefaktorer der har betydning for 

B&O’s værdiskabelse. Denne vil blive efterfulgt af brancheanalysen Porters Five Forces, som vil skabe 

klarhed over den konkurrencesituation som B&O befinder sig i, og vil blive fulgt op af Blue Ocean Strategy 

hvor B&O’s udfordringer nærmere vil blive drøftet.  Opsamlingen og dermed konklusionen på de 

strategiske analyse samles derefter op i en SWOT-analyse, hvor de væsentligste risici og muligheder for 

B&O vil blive konkluderet. 

PESTLE-analyse 

Makromiljøet analyses via en PESTLE-analyse, hvor der vurderes hvilke faktorer, som har størst betydning 

for den fremtidige værdiskabelse i virksomheden, som virksomheden ikke selv teoretisk set kan øve 

indflydelse på. Denne består af seks forskellige områder, som er de politiske, økonomiske, sociokulturelle, 

teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold i B&O’s omverden. Under hvert område 

vurderes de makroøkonomiske forhold, som her har størst betydning for B&O koncernen.  

Politiske forhold 

B&O koncernen afsætter i dag primært sine produkter til private på nærmarkedet i Europa, sekundært til 

automobilbranchen, hvor den endelige forbruger er i hele verden og tertiært til BRIK-landene, herunder 

specielt Kina. Koncernen har produktion i Danmark og i Tjekkiet, mens den har en udviklingsafdeling i 

Estland. Afsætningen og væksten forventes fremover i stigende grad at blive i BRIK-landene, herunder i 

særdeleshed Kina, hvor koncernen investerer massivt som tidligere beskrevet.  

 

Når der skal vurderes, hvilke politiske forhold, som har en mærkbar betydning for B&O nu samt i fremtiden, 

kommer man ikke udenom skatteforholdene i Danmark. Dette kommer næsten altid op i debatter og 

politiske diskussioner i medierne, hvor liberale, virksomhedsejere og øvrige interessenter fra denne side af 

spektret deltager. Med koncernens hovedsæde og største andel af de faste omkostninger i Danmark, er det 

en væsentligt faktor for B&O. Danmarks konkurrenceevne set i det globale perspektiv, som man som 

virksomhed, der konkurrerer med globale konkurrenter er nødt til at have fokus på i dag, er afhængig af de 
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generelle skatte- og afgiftsforhold i landet. Det er som regel også dette punkt, som specielt den mere 

liberale del af det politiske spektre, dvs. Venstre, Konservative og Liberal Alliance plæderer for.   

 

Skatte- og afgiftstrykket vurderes som den største risiko for, at virksomhederne ikke kan konkurrere med 

selv nære lande som Tyskland og slet ikke med lavtlønslandene. Dette benyttes samtidig som argumentet 

for nødvendigheden af at flytte arbejdspladser af stadig mere kompleks karakter ud af Danmark. 

 

Der vurderes ikke at være risiko for, når der ses på det politiske miljø i Danmark i øjeblikket, at selskabs- og 

personbeskatningen øges. En beslutning om sænkelse virker omvendt tættere på de politiske diskussioner, 

der høres i for eksempel et program som Debatten på DR. En sænkelse af personskatterne vil kunne give 

B&O lavere produktionsomkostninger, da man vil kunne undgå større lønstigninger fremadrettet og 

samtidig fastholde medarbejdernes købekraft. Med baggrund i at B&O allerede har produktion i Tjekkiet, 

samt softwareudvikling i Estland, vil koncernen samtidig forholdsvis hurtigt kunne omstille sig, hvis der blev 

mangel på kvalificeret højtuddannet arbejdskraft og flytte endnu flere af disse opgaver til for eksempel 

Estland. Udflytning af mere produktion til Tjekkiet vil også kunne ske forholdsvis hurtigt, såfremt 

erhvervsklimaet i Danmark bliver for ugunstigt sammenlignet med konkurrenterne. I den sammenhæng 

skal det bemærkes, at B&O på brandet Bang & Olufsen i dag ikke konkurrerer på prisen, men dette gøres 

der i højere grad på subbrandet B&O PLAY, hvorfor bruttoavancen og udviklingsomkostningerne for 

eksempel har større og støre fokus. Som det vises senere i rentabilitetsanalysen, har B&O dog store 

udfordringer med overskudsgraden, hvorfor området vurderes meget vigtigt for den samlede 

værdiskabelse. 

 

Risici i forhold til velfærdspolitikken i Tjekkiet og Estland. Både Tjekkiet og Estland er med i EU, og en større 

grad af drejning af velfærdssystemet mod de vestlige lande i Europa vil betyde øgede udviklings- og 

produktionsomkostninger. Det vurderes dog, at såfremt dette bliver for omkostningstungt, så vil B&O som 

de øvrige af verdens store koncerner blot søge mod det næste U- eller I-land, hvor den samme vare vil 

kunne købes for en lavere lønkrone, hvilket er den naturlige cyklus for et land, efterhånden som landets 

rigdom generelt stiger. Udfordringen her er dog, at mange af de øvrige konkurrenter allerede har deres 

produktion i lavtlønsområder som Asien, qua at de fleste større konkurrenter er asiatiske. 

 

EU-samarbejdet er med koncernens omsætningsandel i Europa på 50% er fortsat en vigtig faktor, da 

ændringer heri kan have større indflydelse på rentabiliteten. Afsætningen i Europa har en faldende 

tendens, men må dog forventes fremover også at være en væsentlig andel af B&O’s omsætning fremover. 



Risici ved EU-samarbejdet og det indre marked kan være udfordringer i EU-samarbejdet, som kan gøre at 

PIIGS-landene (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien) ikke vil kunne overholde de monetære 

krav og vil være nødt til at forlade euroen. Dette er en politisk risiko, da det historisk har vist sig, at selvom 

nogle af de betydende lande i EU som eksempelvis Frankrig ikke har kunne overholde 

konvergenskriterierne35 for så vidt angår landets gæld i forhold til størrelsen af BNP36, så har de alligevel 

fået lov at blive af politiske og stabiliserende årsager. Dette ville en teknokratisk organisation ikke havde 

taget hensyn til i samme omfang. Det er derfor en politisk risiko, hvad medlemmerne af EU-samarbejdet 

beslutter. 

 

Danmarks pengepolitik og en beslutning om at forlade ERM2-samarbejdet37 kunne også være en væsentlig 

faktor. Såfremt dette skete ville B&O være nødt til at bruge flere ressourcer og penge på at styre deres 

valutarisici inden for Europa, hvor de i dag kun behøver at fokusere på dette i forhold til landene udenfor 

ERM2 og euroen. Det vurderes dog ikke sandsynligt at Danmark kunne finde på at forlade euroen - en 

tiltrædelse til møntfoden er omvendt mere sandsynligt. Dette ville være en lettelse og forbedring for B&O, 

da dette alt andet lige giver fordele for samhandlen, når der er samme møntfod. Fordelene kan blandt 

andet være hurtigere eksekvering af ordrer, mindre behov for styring i finansfunktionen i B&O samt intet 

kurstab og udgifter til styring af valutarisiko. Det vurderes dog ikke sandsynligt, at Danmark kommer til 

folkeafstemning om tiltrædelse til euroen før PIIGS-landene generelt har fået styr på deres økonomiske 

udfordringer. 

 

Med koncernens store engagement uden for Europa og med Kina’s stigende betydning fremadrettet for 

koncernen, har det internationale politiske klima samt ændringer i dette større og større betydning for 

B&O. Såfremt det internationale samarbejde via OECD, hvor Kina er under optagelse38, skulle bryde 

sammen, vil det også kunne få latente konsekvenser for B&O, da eventuel ustabilitet i det politiske miljø i 

Kina eller i samarbejdet med de vestlige demokratisk indstillede lande, vil kunne betyde sværere 

handelsbetingelser for B&O koncernen. Øvrige udfordringer i forhold til BRIK-området kan være den 

nuværende politiske uro i forhold til Rusland, som også er et af B&O’s indsatsområder. Krisen, der er 

udsprunget af politisk uro i Ukraine og herefter i særdeleshed på Krim-halvøen, kan gøre det svært for 

koncerner med overskridende aktiviteter på tværs af den traditionelle vestlige verden og de tidligere 

kommunistiske lande som Rusland. Der er allerede nu en større kapitaltømning af midler fra Rusland som 
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følge af krisen39, hvilket i sidste ende sammen med eventuelle reelle mærkbare handelsrestriktioner fra 

USA og EU kan forværre den russiske økonomi og dermed køb af luksusvarer i landet.  

I Kina er en forventet fortsat stigende grad af åbenhed og demokrati i Kina dog mere sandsynligt, og dette 

vil alt andet lige forbedre erhvervsklimaet for udenlandske koncerner. 

Økonomiske forhold 

De økonomiske faktorer, som vil have størst indflydelse på B&O’s fremtidige indtjening, er: 

- Konjunkturudviklingen 

- Deflation i euroområdet 

- Demografisk udvikling på de forskellige markeder 

- Rente- og valutakurser 

 

Den fremtidige konjunkturudvikling er meget vigtig for et luksusbrand som B&O, hvilket har vist sig under 

den økonomiske krise, hvor B&O’s omsætning faldt meget drastisk i 2008/09, hvor omsætningen faldt til et 

niveau med omsætningen tilbage til 1995/96. 

 

På tabel 3 ses den historiske tendens-udvikling for den globale samfundsøkonomiske vækst, defineret som 

den gule linie, som er en total for 33 ud af OECD’s 3540 medlemslande, samt 14 lande og regioner 

derudover.  OECD’s konjunkturindikator CLI (Composite Leading Indicators) er er sammensat tal af alle de 

parametre, som OECD har defineret som en beskrivelse og vurdering af den økonomiske udvikling. Tallene 

bygger altså ikke blot på de klassiske parametre for konjunkturudviklingen som arbejdsløshedstal, inflation 

og BNP-vækst, men har også andre faktorer med som ordrebøgernes størrelse hos virksomhederne,  

forbrugertillid, og aktiekursernes niveau i nogle lande41. Niveauet for indekset fortæller derfor ikke blot 

noget om den nuværende status ift. de faktiske tal, men også om tendensen fremadrettet. CLI-indekset skal 

læses sådan, at det er en tendenslinie, hvor at hvis indekset falder tilbage, mens det ligger over 100, så 

indikerer det en opbremsning i økonomien. Omvendt hvis det stiger, mens det allerede er over indeks 100, 

så er dette et tegn på et fortsat opsving, og omvendt vil et fald, mens indekset allerede er under indeks 100 

signalere fortsat nedtur i økonomien.  
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Tabel 3 OECD’s konjunkturindikator CLI indtil februar 2014 

 
42

 Egen tilvirkning via månedsopdelt data fra OECD’s statistikdatabase - http://stats.oecd.org - Composite Leading Indicators 

Som den gule linie for det samlede CLI-tal viser (OECD – total), så er der et fortsat opsving undervejs, da 

grafen er over indeks 100 og den fortsætter svagt opad. 

 

Det interessante i forhold til B&O her er dog også, at Kina omvendt har en negativ udvikling med fortsat 

opbremsning i økonomien og forventet fremadrettet. Samtidig er Kina’s udvikling langt mere volatil end de 

øvrige viste økonomier, hvilket dog er naturligt for de nye markeder som BRIK-landene, der hurtigere 

rammes af ændringer i konjunkturerne. Går man dybere i tallene, så består Kina’s tal til indekset af blandt 

andet antallet af bygninger i kvadratmeter. Som det tidligere har været fremme, så har Kina’s 

centralregering haft en længere periode, hvor de har igangsat byggerier i store dele af Kina, som 

efterspørgslen ikke har kunne honorere, hvorfor der i dag er opstået såkaldte spøgelsesbyer i landet. Der 

rapporteres ligeledes om mange tomme bygninger i landet43 og en generel opbremsning44. En større vækst 

på kort sigt i Kina må derfor tages med forbehold for den faktiske konjunkturudvikling, tendenser 

fremadrettet og det store udbud af boliger i landet i forhold til antallet af indbyggere.  

 

Euro-området viser omvendt en fremgang med tendens til fortsat fremgang, hvor at indekset i øjeblikket er 

på indeks 101,13 ultimo februar 2014, hvilket man skal helt tilbage til foråret 2011 for at finde på samme 
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niveau. Udviklingen i forbindelse med gældskrisen i Sydeuropa ses tydeligt før opsvinget, men tendensen 

viser at både tilliden og den faktiske vækst samlet set har positive tendenser.  

 

USA er også medtaget som et specifikt område i denne analyse, selvom det ikke historisk eller ifølge B&O’s 

strategi fremadrettet bliver betragtet som et væsentligt marked med fokus på. Baggrunden er dog, at der 

tit fokuseres på USA’s økonomiske udvikling, da denne  ifølge økonomer tit viser tendenserne før de 

rammer for eksempel Europa. Nye tal fra USA om for eksempel forbrugertilliden og de månedlige 

arbejdsløshedstal defineres tit som baggrund for for eksempel C20-indeksets udsving. 

 

USA har vist et opsving siden efteråret 2012, mens det dog de sidste måneder er aftaget og opbremset lidt, 

hvorfor man måske for det samlede CLI-indeks kan forvente en mindre opbremsning fra den svage vækst, 

som ses på CLI-indeksets gule linie. 

 

Risikoen for deflation i euro-området er dog fortsat til stede, trods de positive udsigter. Der er en 

økonomisk fremgang, som CLI-indekset viser, og også Den internationale Valutafond IMF har i april 2014 

justeret væksten for eurozonen op til 1,2 procent45, samt 1,5 procent for 2015. IMF bekendtgør dog i 

samme prognose, at trods euro-zonen endelig er ude af recessionen, så er der fortsat høj arbejdsløshed og 

gæld, hvorfor både faren for deflation og recession stadig er til stede. 

 

Den demografiske udvikling fremadrettet for alle OECD-landene samt for BRIIKS-landene blev senest 

analyseret i en stor undersøgelse i 2011 af OECD, som er vist herunder i figur 2.  

 

Analysen viser en stor udfordring fremadrettet, hvor den samlede udvikling går fra 4,2 arbejdsdygtige i 

alderen 20-64 pr. person over 65 år, til at være på blot 2,1 arbejdsdygtige til hver person over 65 år i 2050. 

Det er som figuren viser ikke kun en stor udfordring for de vestlige lande, men også for BRIIKS-landene, 

hvor Sydafrika og Indien cirka får halvvejet de arbejdsdygtiges andel, mens Kina går fra 7,9 til kun 2,4 

arbejdsdygtige for hver ældre borger. Korea, som må antages alene at være Sydkorea, defineres også af 

B&O som et vækstmarked, og går fra 6,3 til kun 1,5 arbejdsdygtige. Det ses, at de ældste I-lande generelt 

allerede har en lavere andel af arbejdsdygtige pr. ældre, hvilket bunder i at befolkningen bliver ældre i 

udviklede økonomier blandt andet på grund af bedre uddannet befolkning, arbejdsforhold, mulighed for at 

købe bedre mad og komme på hospitalet, når der er behov for det. Denne udvikling foretager BRIIKS-
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landene indtil 2050, hvorfor deres fald ser mere drastisk ud, da de kommer fra et højt niveau af den årsag, 

at den gennemsnitlige levealder i øjeblikket ligger langt under I-landene.  

Figur 2 Analyse fra OECD om forventet udvikling frem til år 2050 for antal arbejdsdygtige i forhold til hver person over 65 år 
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Samlet må den demografiske udvikling dog ses som en økonomisk udfordring på tværs af alle lande og 

regioner i verden. Det kan derfor ikke i sig selv defineres som en speciel udfordring for B&O, da koncernens 

produkter afsættes til folk i alle aldre, og Bang & Olufsen brandet faktisk mere tilhører den modne 

generation, som der vil komme en forventet større andel af. Det vigtige i denne sammenhæng her er dog, 

at der på de markeder, hvor B&O har aktiviteter, foretages de nødvendige politiske tiltag løbende for at  for 

at imødekomme denne udfordring. Dette for at skabe et bæredygtigt økonomisk samfund fremadrettet, 

som kan konkurrere med øvrige regioner og lande. Fortsat ændringer for at imødekomme dette er 
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nødvendigt for, at markederne fortsætter væksten, så der har råd til at købe dyre luksusbrands som Bang & 

Olufsen. Af politiske tiltag for at sikre sammenhængen mellem skatteindtægter og de offentlige udgifter 

kan nævnes det danske folketings beslutning den 21. december 201147 om senere folkepensions- og 

eferlønsalder for netop at imødekomme den demografiske udvikling, hvilket samtidig skete uden at hæve 

skatterne. 

 

Det demografiske skred i BRIIKS-landene skyldes netop overgangen fra U- til I-land, hvorfor ændringen er 

en konsekvens af den forbedrede velstand, som B&O vil skabe vækst på baggrund. Udfordringen for B&O’s 

vækstlande vurderes derfor ikke større end for de øvrige. 

 

Rente- og valutakurser er den sidste af de økonomiske faktorer, der vurderes mest væsentlig for B&O. 

Koncernen har qua produktion i forskellige lande, men i særdeleshed på grund af afsætningen i mange 

forskellige lande over hele verden en stor valutakurseksponering, hvor omsætningen i udenlandsk valuta 

udgør 91%48 af den samlede omsætning. Koncernen har dog en klar valutastrategi om for de væsentligste 

valutaer via derivatforretninger at sikre op til 75%49 af pengestrømmene med en tidshorisont på 18 

måneder.  Trods sikringen vil eventuel appreciering i euroen, som kronen er låst til, give en lavere 

indtjening målt i danske kroner på salg på de udenlandske markeder. Med salg i øvrige valutaer på 91%, 

hvoraf ca. halvdelen dog er i euro, kan en stigende eurokurs derfor give en betydelig lavere indtjening til 

koncernen. Med den forventede større andel af omsætningen fremadrettet i Kina, vil udviklingen i den 

kinesiske valuta dermed få større og større betydning for den fremtidige værdiskabelse. 

 

Renteudviklingen betyder meget for den generelle efterspørgsel og vækst i samfundet, og stigende renter 

vil kunne betyde en opbremsning. Ses der på den generelle økonomiske tilstand, som fortsat er ustabil, så 

ligger de ledende renter stadig på et meget lavt niveau, og der er derfor ikke mange tiltag, som 

centralbankernes kan foretage i tilfælde af et eventuelt double dip. Muligheden er derfor ellers at trykke 

flere sedler, hvilket i realiteten sker ved at opkøbe forskellige former for obligationer i markedet, og 

dermed sende pengene tilbage til investorerne.  
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Sociokulturelle forhold 

Verdens befolkning bliver generelt set rigere og rigere, hvilket skaber grobund for at kunne købe flere 

materielle goder som elektronikudstyr. Med en stadig stigende middelklasse50 og flere velhavere, er der 

både et forbedret kundepotentiale for Bang & Olufsen, men også for B&O Play. Udviklingen i specielt BRIK-

landene51 skaber derfor muligheder for salg af dyrt elektronikudstyr til den stigende middelklasse og 

befolkningen i segmentet over dette. Det er en væsentlig positiv sociokulturel faktor for B&O koncernen.  

Omvendt har forbrugernes holdninger gennem de senere år været og er en udfordring for koncernen. 

Tidligere har salg af deciderede stereoanlæg været en væsentlig faktor for B&O, hvor selve anlægget i sig 

selv var en installation i hjemmet på linie med et maleri. I dag har forbrugernes holdning ændret sig, så 

flere ikke har stereoanlæg, men i stedet bruger dock-in stationer og lignende eller sætter deres computer 

eller smartphones direkte til højtalere. På den måde kan man sætte eget musik til på andres anlæg, hvilket 

de traditionelle anlæg ikke gav mulighed for. Ændringen i livsstilen på dette område har været en væsentlig 

udfordring for B&O, og er det fortsat, da forbrugeren ikke i samme omfang mere betragter et stereoanlæg 

eller et tv som et møbel i rummet, men blot som noget, der skal passe ind og fylde mindst muligt. Dette har 

lanceringen af B&O PLAY samt at bevæge sig over mod B2B-markedet delvist hjulpet mod. 

Internettet er i dag en meget vigtig del af forbrugernes købemønstre samt måden, verdens befolkning lever 

deres liv på. Internettet har derfor på alle måder betydet rigtig meget for B&O, og hvad produkterne i dag 

skal kunne mod hvad de skulle kunne for blot 10-15 år siden. Indkøb af produkter via internettet har også 

været en ændring, da brandet Bang & Olufsen ikke ifølge koncernen selv skal sælges online. Da flere køber 

både elektronik og meget andet på nettet, kan det derfor være en udfordring for salget af dette brand, at 

det kun sker i fysiske butikker, hvor forbrugeren ikke i samme grad som tidligere foretager deres indkøb. 

Igen har B&O PLAY, der dog først blev opstartet for få år siden afhjulpet dette delvist, da det også kan 

købes online, men der er ingen tvivl om, at dette ændrede indkøbsmønster kan have betydning for 

koncernen. Omvendt må det antages, at dem, som ønsker at investere i et Bang & Olufsen produkt også gør 

det af årsager som brandværdi og deres egen kobling til dette, hvorfor de må formodes nok at skulle finde 

ned i en B1-butik, hvis de har tænkt sig at købe et Bang & Olufsen produkt. 

Uddannelsesniveauets generelle løft i verden giver alt andet lige en forbedret velstand og økonomi, som 

der nævnt under økonomiske forhold giver en forbedret mulighed for afsætning af koncernens produkter, 

da der bliver flere potentielle kunder. Samtidig gør det generelle løft i blandt andet Østeuropa også, at 
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koncernen kan få meget kvalificeret arbejdskraft i Estland og Tjekkiet til at udvikle mere og mere komplekse 

opgaver til langt lavere udgifter, end det samme ville koste i Danmark. I Østeuropa er det fortsat muligt, at 

få indbyggere med lange videregående uddannelser til at arbejde til langt under den pris, som selv en 

mindre uddannet arbejdskraft i Danmark koster52. 

En sidste væsentlig betydning for B&O er urbaniseringen i Danmark. Med hovedsædet og kernen i B&O 

koncernen placeret i Struer i Vestjylland, kan det være svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra de 

længere videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og sekundært Aalborg. Arbejdskraft fra 

de længere videregående uddannelser og at tiltrække nogle af de bedste studerende er essentielt for 

koncernen, der har forskning og udvikling af komplekse produkter som sin kernekompetence. Udfordringen 

med at tiltrække arbejdskraften efter endt uddannelse, har allerede vist sine resultater, efter at man har 

besluttet  at flytte salgs- og markedsføringsaktiviteterne til København. Med baggrund i den åbenbart 

manglende mobilitet blandt denne del af de ny-uddannede og/eller kvalificerede indenfor branchen, kan 

det formodentligt også være svært at tiltrække kompetente ingeniører allerede i dag. Dette har koncernen 

et stort behov for, og med en generel mangel i Danmark på netop ingeniører, må dette være en risiko for 

B&O. 

Teknologiske forhold 

Løbende teknologisk udvikling og brug af midler hertil er vigtigt for løbende at kunne annoncere nye 

produkter til markedet. IT og elektronik skaber store teknologiske fremskridt i disse år med tanke på, at det 

ikke er mere end 15 år siden, at udviklingen af internettet tog fart, og nu i dag, hvor det benyttes i næsten 

alle elektroniske produkter. I dag kan alle nye fjernsyn, kaldet smart tv, kolbes til  internettet, der kan 

downloades apps, og generelt skal et tv kunne mange flere ting i dag end blot at vælge kanal og se tekst-tv. 

At kunne følge med de fremtidige teknologiske udviklingsforhold er derfor essentielt for B&O for at 

fastholde eller vækste fremover. Det er samtidig en vigtig faktor at have de bedst uddannede til dette som 

blandt andet ingeniøruddannede. At have udviklingsafdelinger hvor de bedste af disse 

uddannelsesinstitutioner ligger vil derfor kunne give endnu flere konkurrencefordele. Koncernen har i dag 

kun udvikling i Østeuropa og Danmark. 

Miljømæssige forhold 

Koncernen får produceret varerne i Danmark og Tjekkiet. Begge lande er qua medlemsskabet af EU 

underlagt de miljølove, som vedtages i Bruxelles. Risici for koncernen kunne være strammere 
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miljølovgivning på EU-niveau med deraf øgede produktionsomkostninger på fabrikkerne i Struer og i 

Tjekkiet. 

C02-udslip og lovgivning om nedbringelse heraf vil kunne gøre, at koncernen blev pålagt flere 

omkostninger, eller skulle arbejde på at ændre produktionsmetoderne. Dette ville være en væsentlig 

udgift, som samtidig ville kunne tage fokus i koncernen fra det overordnede strategi-mål om at øge 

omsætningen. 

Omvendt har B&O fordel af ikke at have produktion i u-lande, hvor der vil kunne forventes at komme flere 

miljø-restriktioner fremover. Dermed kan man sige, at det nuværende niveau for produktions-

omkostningerne henledt til miljøkrav nok kan forventes at blive større for de virksomheder, der har 

produktion i u-landene. 

Lovgivningsmæssige forhold 

Patentdomstolen, som skal til afstemning i Danmark i maj 201453 vil gøre det nemmere og billigere at tage 

et patent samt forfølge dette i de EU-lande, som patentdomstolen kommer til at gælde for. I dag undlader 

mange virksomheder at tage deres patenter i hele verden, da omkostningerne til at foretage akten samt i 

øvrigt derefter at føre eventuelle retssager i de enkelte lande, vil være en for stor økonomisk belastning.  

For en koncern af B&O’s størrelse og type foretages der løbende patenter af den teknologi, som udvikles. 

Af nyere patenter kan nævnes forstærkerteknologi54 under ICEpower, som benyttes i Automotive-

produkterne. Derudover sker der patentering af designs og generel teknologi i alle produkterne på B2C-

markedet. 

Det fremgår ikke af regnskabsmaterialet, om der foretages patenter i alle verdens lande, eller kun i 

relevante lande. Dog fremgår det, at der løbende føres kontrol med, at patenter, varemærker og designs 

ikke overtræder B&O’s rettigheder. Og at der patenteres løbende disse nye patenter, varemærker og 

design for at kunne realisere de fremtidige forventede indtægter på disse55. 

Oprettelsen af en fælles EU-løsning vil som nævnt gøre det billigere og nemmere både at registrere og 

forfølge sine rettigheder. De lovgivningsmæssige forhold er derfor positive for B&O hvad angår 

patentlovgivning. Samtidig er der så mulighed for, med de lande som stemmer for patentdomstolen og 

dermed bliver medlem heraf, at den eventuelt udvides med yderligere medlemmer udenfor EU i et større 

internationalt samarbejde. Muligheden for dette vil være endnu en fordel for B&O, da de alt andet lige må 
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antages at have meget fokus på patentrettigheder og forsøge at undgå forfalskning af designs og 

teknologier. 

At patenter og lovgivning herom er vigtige for branchen kan ses ved de store nylige patentsager mellem 

Samsung og Apple, hvor de begge anklagede hinanden for forskellige patentbrud. Den sidste er i maj 2014 

endt med, at Samsung skal betale en bøde på DKK 646 mio. til Apple for at have brudt patenter, mens 

Apple omvendt skal betale et symbolsk beløb til Samsung på under DKK 1 mio.  for at have brudt et af 

Samsungs patenter56. Den forrige retssag i 2012 mellem de to parter endte med en bøde til Samsung på 

USD 1.000 mio. Samsung har dermed fået bøder for knap DKK 6 mia. på to år. Beløbenes størrelse som 

Samsung er blevet pålagt fortæller alt om betydningen af patenter og lovgivningen for branchen. 

Arbejdsmarkedslovgivning kan også give B&O en latent fordel. Flere af konkurrenterne har produktion i 

Asien, hvor arbejdsmarkedet ikke er lige så reguleret som i EU. En øget arbejdslovgivning i de asiatiske 

lande vil kun give konkurrenterne øgede omkostninger eller gøre det nødvendigt for dem at ændre deres 

produktion på flere måder. 
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Porters Five Forces 

Analysen Porters Five Forces er en brancheanalyse, som skaber et overblik over situationen på det marked 

eller de markeder, som selskabet befinder sig på. Den består af fem områder, der samlet set vurderer 

indtjeningsmulighederne henset til den samlede intensitet for branchen.  

De fem overordnede områder i Porters Five Forces er: 

- Rivalisering mellem eksisterende virksomheder 

- Adgangsbarrierer 

- Trussel fra substituerende produkter 

- Kundernes forhandlingsstyrke 

- Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Da B&O både opererer på B2C og B2B-markedet er analysen foretaget, så begge områder vurderes under 

hver af de 5 punkter, når det vurderes relevant. Henset til B&O’s samlede omsætnings- og 

indtjeningsfordeling, hvor den største omsætning ifølge koncernens strategi forventes at være på B&C-

markedet også fremadrettet, vil konkurrencen på dette marked blive vurderet med mest vægt.  

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder 

Konkurrencen på elektronikmarkedet indenfor B2C og  specifikt tv, audio og video-segmentet er præget af 

mange store aktører med differentierede produkter. Konkurrenceformen kan beskrives som monopolistisk 

konkurrence, da de mange aktører har produkter med synlige forskellige karakteristika, hvilket samtidig 

gør, at virksomhederne i en periode efter udviklingen har mulighed for at opnå fornuftige marginer på de 

nye produkttyper. 

At udvikling af nye produkter er altafgørende i branchen kan ses på tabel 4, hvor B&O’s konkurrent 

Samsungs fordeling af medarbejdere er specificeret. Det ses på tabellen at 45,9% af Samsungs samlede 

medarbejderstyrke på 95.798 personer er ansat indenfor forskning og udvikling. Denne fordeling 

dokumenter i høj grad, at elektronikbranchen er en branche, hvor udviklingsområdet er altgørende for 

væksten. Der skal i tabel 4 tages forbehold for eventuelt medarbejdere ansat via andre virksomheder 

udenfor koncernen samt at Samsungs Electronics konglomerat også indeholder hårde hvidevarer og øvrigt 

udenfor den branche som her vurderes, men fordelingen er dog signifikant. 
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Tabel 4 Medarbejderfordeling i organisationen for Samsung Electronics 

Stk. R&D Marketing Produktion Andet I	alt

Samsung	Electronics:

Antal	medarbejdere 43.948 8.884 34.874 8.092 95.798

Antal	fordelt	%-vis 45,9% 9,3% 36,4% 8,4% 100%

Medarbejderantal	for	øvrige:

Bang	&	Olufsen	A/S 2.089

Loewe	AG 1.004

Medarbejderfordelinger
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 Samsung Eelctronis Co., Ltd. Årsrapport 2013 side 21 

På baggrund af den store grad af udvikling af ny teknologi til eksisterende og helt nye produkttyper i 

branchen er derfor også mulighed for at opnå overnormale marginer, når en virksomhed som first mover 

videreudvikler eller udvikler en ny produktform, som samtidig rammer de socio-kulturelle forhold i 

samfundet. Et eksempel på dette er amerikanske Apple, som indenfor udviklingen af smartphones og 

tablets gjorde dette. Den konstante udvikling af ny teknologi og produkter sammenholdt med en skarp 

designlinie har givet selskabet en rigtig god regnskabsmæssig udvikling, hvor de endda på baggrund af 

aktiekursen kredser omkring at være det mest værdifulde selskab i verden. Denne kurs bygger på en stor 

grad af forventning om det fremtidige indtjeningspotentiale med fortsat fornyelse, som Apple så skal indfri 

fremadrettet også. 

Tabel 4 viser også samtidig lidt om, hvad det er for nogle størrelser af virksomheder, som B&O blandt andet 

konkurrerer med blot ved at se på det samlede medarbejdertantal for henholdsvis Samsung, B&O samt 

tyske Loewe, der producerer produkter i samme prisklasse og segment som B&O. 

Mens B&O og Loewe har medarbejderantal på henholdsvis 2.089 og 1.004 medarbejdere, så har Samsung 

Electronics, som ikke engang dækker hele Samsung-konglomeratet, et medarbejderantal på ca. 96.798.  

Selvom disse 96.798 medarbejdere, hvoraf 43.948 er ansat i en stilling indenfor forskning og udvikling, er 

ansat indenfor mange forskellige typer af udvikling på tværs af forretningsområder, viser det hvilke 

muligheder de store multinationale selskaber har for at udvikle nyt, såfremt de vælger at fokusere og 

kanalisere deres omkostninger i en bestemt retning. Dette kunne for eksempel være for at være først med 

udvikling af et bestemt teknologisk fremskridt. Stordriftsfordelene i den sammenhæng er helt tydeligt en 

fordel i denne branche. 

                                                           
 



Størrelsen på B&O’s konkurrenter er derfor på baggrund af kapitalmulighederne en forretningsmæssig svag 

side af B&O’s forretning. 

Udviklingen de senere år for et udvalg af disse konkurrenter ses i tabel 5, hvor man se den store forskel 

både i forhold til omsætningsstørrelse og både EBITDA-marginer samt overskudsgraden defineret som EBIT-

margin. 

Generelt set har kun Samsung med EBITDA-marginer i perioden fra 18,1% til 23,3% og EBIT fra 7,1%til 

16,1% tilfredsstillende finansielle resultater. Samsung Electronics indeholder som tidligere nævnt også 

blandt andet hårde hvidevarer, og derudover en stor mobildivision under navnet Galaxy, hvorfor selskabets 

finansielle performance må tages med forbehold i forhold til B&O, Loewe og Sony, der har en mere ens 

produktportefølje. 

Loewe karakteriseres generelt som en af B&O’s største konkurrenter. Det tyske selskab sælger tv, højtalere 

og anlæg i luksusklassen, og er derfor det selskab, som er mest sammenligneligt med B&O. Loewe’s strategi 

fremadrettet er også sat op vækst i Kina, hvor man ligesom den danske pendant også har et tæt 

samarbejde med en kinesisk partner. Selskabet er på grund af finansielle udfordringer, hvor de i efteråret 

2013 endte med at blive erklæret insolvent58, i 2014 blevet overtaget af en ny investorgruppe i samarbejde 

med tidligere ansatte fra B&O og Apple59. Strategien er nu en turnaround, hvor der fortsat vil blive 

fokuseret på både premium-segmentet for de dyreste luksusbrands, men også de lidt billigere produkter, 

hvor Loewe som B&O via B&O PLAY også har produkter.  

Det sidste selskab, der er taget med i sammenligningen på tabel 5 er det japanske konglomerat Sony, der 

udover B&O’s produktportefølje også producerer og sælger blandt andet Playstations, mobiltelefoner og 

kameraer. Regnskabstallene i tabel 5 dækker hele Sony Group, og ikke kun Sony Electronics, hvorfor en 

decideret sammenligning i forhold til nøgletallene med B&O og Loewe kan være misvisende.  
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Tabel 5 Omsætnings- og margin-udvikling i branchen 

Mio.	DKK 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Omsætning 2.762									 2.867									 3.008									 2.814									

Omsætningsindeks 100 103,8 108,9 101,9

Bang	&	Olufsen	A/S

EBITDA-margin 6,7% 10,5% 12,6% 5,1%

EBIT-margin -2,2% 2,1% 4,1% -6,7%

Mio.	DKK 2009 2010 2011 2012

Omsætning 2.418 2.291 2.045 1.866

Omsætningsindeks 100 94,8 84,6 77,2

Loewe	AG

EBITDA-margin 4,3% 5,3% 4,2% 2,5%

EBIT-margin 4,2% -1,7% -3,8% -11,6%

Mio.	DKK 2010 2011 2012 2013

Omsætning 788.096					 840.958					 1.024.956		 1.165.568		

Omsætningsindeks 100 106,7 130,1 147,9

Samsung	Electronics		Co	Ltd

EBITDA-margin 18,1% 18,1% 22,2% 23,3%

EBIT-margin 7,1% 9,8% 14,4% 16,1%

Mio.	DKK Q1	2010 Q1	2011 Q1	2012 Q1	2013

Omsætning 379.469					 377.747					 341.554					 357.737					

Omsætningsindeks 100 99,5 90,4 104,7EBITDA 1671,261 10510,93 -3538,784 12103,67

EBITDA-margin 0,4% 2,8% -1,0% 3,4%

Sony	Group

 

60 Tilgængelige årsrapporter og nøgletalsoversigter fra børsen i Frankfurt for Loewe AG, og fra børsen i London for Samsung og 

Sony samt egne IR-sider omregnet fra henholdsvis EUR, USD og JPY på baggrund af valutakurser fra Danmarks Nationalbank d. 

02.05.2013 kl. 11.30 

Trods de lidt svære sammenligningsforhold kan der i forhold til Loewe AG ses en tydelig trend i perioden 

både i forhold til omsætning og marginer. Begge selskaber har efter den generelle økonomiske afmatning, 

der indtog i 2009, haft svært ved at holde deres omsætning, hvilket har givet ikke tilfredsstilende indtjening 

og overskudsgrader, hvor inflationen ikke engang er taget med i betragtning. Loewes omsætning for 

regnskab 2012 er i indeks 77, og altså faldet 23% i perioden. I samme periode har B&O kun en vækst til 

indeks 101,9 med negativ overskudsgrad. 

Hvis man ser på de store asiatiske konkurrenter Samsung og Sony, så har de præsteret meget forskelligt. 

Den mest sammenlignelige i forhold til produktporteføljen, Samsung, har alt andet lige en rigtig pæn 

vækstrate, hvilket formodentligt kan tilskrives succes’en Galayxy smartphones, som sammen med Apples 

Iphone har taget store markedsandele på mobilmarkedet. 

                                                           
 



Samsungs’ overskudsgrad viser dog, at netop nyudviklingen af produkter kan give de store marginer i 

branchen trods det kræver mange udviklingsomkostninger, hvilket deres medarbejderfordeling viste. At de 

fleste af disse medarbejdere så er ansat i lande med lavere lønomkostninger kan også være en del af 

forklaringen. Omvendt har Sony Group dog ikke opnået de samme marginer, hvilket kan skyldes manglende 

succes på mobilmarkedet samt at tallene dækker hele konglomeratet. 

Samlet må B&O’s finansielle udvikling vurderes bekymrende, og sammenholdt med Loewes tal viser det en 

tendens om, at deres historiske strategi med dyre luksusvarer ikke giver det nødvendige salg til at opnå 

tilfredsstillende afkast, hvorfor den lidt ændrede strategi for B&O med oprettelsen af subbrandet B&O 

PLAY samt vækststrategien i specielt Kina kan være rigtig set.  

B&O’s brandværdi er der dog ingen tvivl om, da det i 2013 blev kåret som det 5. mest luksuriøse brand ud 

af 40 i en stor interviewundersøgelse om kundetillid i blandt personer med de højeste indtægter fra 

Centraleuropa, USA og Kina61. På den baggrund bør der derfor være plads til selskabet blandt de store 

konkurrenter trods den vaklende udvikling de senere år. 

Branchens udvikling som helhed kan der på baggrund af de fire selskabers omsætning også vurderes. B&O, 

Loewe, Samsung og Sony ses i tabel 6 indekseret med vækst-udviklingen fra år 2010 og frem. Da 

koncernerne har valgt forskellige regnskabsafslutninger er den forholdsmæssige andel taget med i det 

relevante regnskabsår.62 Derfor indgår for eksempel Loewe slet ikke i 2013-tallene, da årsrapporten herfor 

endnu ikke er revideret. 

Det simple indeks er alene ud fra den samlede omsætning for de 4 selskaber defineret som branchen. I det 

forholdsmæssige har de fire selskaber hver fået en betydning på 1/4, hvilket vurderes som mest relevant i 

denne sammenhæng, så den store udvikling indenfor mobilindustrien for Samsungs vedkommende ikke 

støjer for meget i tallene.  

Tabel 5 Gennemsnitlig vækstindeks for de 4 konkurrenter fra tabel 5 

Mio.	DKK 2010 2011 2012 2013

Omsætning 292.845				 299.136		 345.856		 717.948	

Simpelt	indeks 100 102 118 245

Gennemsnitlig	branchevækst

Forholdsmæssigt	indeks 100 98											 103									 129									  
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Den gennemsnitlige og forholdsmæssige vækst for de fire selskaber er i perioden på 29%, hvilket er en årlig 

vækst i perioden på cirka 8,86%, som må defineres som en høj vækstrate for den samlede 

elektronikbranche. Ses der alene på B&O’s nichesegment er der dog en lav vækstrate med utilfredsstilende 

marginer. 

Det ses altså samlet, at en producent som Samsung, der producerer produkter i prisklassen under B&O og 

Loewe, godt kan vækste og skabe fornuftige overskudsgrader. Luksusbrands’enes udfordring kan i denne 

sammenhæng være at konkurrenterne fra de underliggende segmenter i dag laver tv og højtalere, som 

designmæssigt og måske også teknologisk er på niveau med de dyre brands.  Såfremt de ikke kommer med 

ny teknologi har de dermed alene brandværdien at sælge deres produkter på, og der har pris og 

brandværdi indtil nu efter den økonomiske krise ikke vist sig at være i harmoni. 

Konkurrencen på B&O’s B2B-marked kan være svært at vurdere fra et eksternt perspektiv, men med 

baggrund i B&O’s formåen med at opnå aftaler på Automotive-produkterne med mange af de største 

luksusbrands indenfor bilindustrien, virker det til, at de har en stærk position her. At der udvikles specifikt 

til hver enkelt model i samarbejde med de enkelte bilproducenter samt omsætningsvæksten på 20% i 

regnskab 2012/13 styrker denne betragtning. Dog begynder konkurrenterne også at røre på sig, og Apple 

har netop i 2014 lanceret et system kaldet CarPlay, hvor førerens Iphone kan kommunikere direkte med 

bilens elektroniksystem63. 

Samtidig har ICEpower et fald på 24,3% i omsætningen, hvilket er næsten lig stigningen året før. Det er 

svært at vurdere potentialet for ICEpower i sig selv, som blandt andet er levering af teknologi til Samsung 

og andre elektronikproducenter samt Automotive-delen af B&O. Samlet vurderes B2B-markedet som en 

god konkurrencemæssig platform for B&O. 

Adgangsbarrierer 

Adgangsbarriererne for elektronikbranchen må betragtes som store. Med en branche præget af meget 

store internationale aktører som nævnt i forrige afsnit med store egne udviklingsafdelinger, et globalt 

perspektiv og velorganiserede distributionskanaler samt aftaler kan være det være svært for en ny aktør at 

komme ind på markedet. Det kræver store kapitalindskud, også efter at virksomheden har et færdigt 

produkt at sende ud, hvilket kræve investorer gennem hele processen.  

Processen for en ny aktør der vil etablere sig på markedet går hele finansieringsvejen fra Business Angels, 

når idéen er opstået, til venture-fonde, når der skal videreudvikles, men forretningsplanen endnu ikke er 
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holdbar. Og til sidst via kapitalfonde, når den samlede business case kan vurderes holdbar, herunder at der 

vil kunne skabes en betydelig omsætning og indtjening eller værdiskabelse indenfor en kortere periode på 

5-8 år. Investeringerne og volumen for at det kan lykkes kræver enorme ressourcer, og man skal have 

knowledge til at skabe et produkt, som vil kunne give produkterne en fordel i forhold til de store aktører. 

Og samtidig midler til at patentere og forfølge disse patentrettigheder. 

Hvis man skal se på en aktør, som indenfor de senere år har etableret sig på dette marked, kan man se på 

det danske selskab Libratone. Selskabet blev stiftet i 200964 med det formål at skabe højtalere på en helt ny 

måde; med bedre lyd, og design som selv en kvinde ville have stående fremme og at denne lyd samtidig 

skulle kunne være trådløs, men i lige så god og stabil kvalitet, som hvis det kom via et kabel.  

Libratones regnskabsmæssige udvikling kan på den baggrund vurderes som et argument for ovenstående 

om en svær branche at etablere sig i, der kræver en lang tidshorisont og et stærkt kapitalberedskab. 

De offentlige regnskaber for Libratone65 viser ikke omsætningen, men på baggrund af balancens udvikling i 

forhold til working capital-posterne og balancens stigning i øvrigt fra DKK 14,5 mio. i regnskab 09/10 til DKK 

59,1 mio. i regnskab 2012 kan det antages, at der sker en væsentlig omsætningsfremgang i perioden. EBT er 

dog negativt i alle tre driftsår med en negativ tendens fra DKK -2,2 mio. I 09/10 til hele DKK -15,1 mio. i 

2012. Regnskab 2013 er endnu ikke tilgængeligt.   

Libratone har et eksklusivt samarbejde med Apple66, og derfor er deres distributionskanaler helt tilrettelagt, 

professionaliseret og globale. Ejerskabet i dag består blandt andet af stifterne, venture fonde og 

kapitalfonde. 

Libratones’ indtræden på markedet og udviklingen vise, hvor svært det er at etablere sig og at det kan 

kræve samarbejde med eksisterende aktører samt en stor grad af kapital med løbende commitments og 

indtræden fra nye investorer for at kapre markedsandele på et stærkt konkurrencepræget marked. Og så 

selvfølgelig hele tiden udvikling og at kunne genopfinde sig selv. 

Trods samarbejde og salg via et af de mest værdifulde selskaber i verden67, hvilket er noget af en 

præstation for et meget lille selskab set i den globale sammenhæng at få, er det dog endnu lykkes at skabe 

positiv indtjening i selskabet, og på baggrund af de stigende kapitalbindinger samt egne formodninger om 
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skarpe krav fra Apple for at opnå dette samarbejde, kan man nok heller ikke forvente positiv indtjening for 

regnskabsåret 2013. 

Samlet må adgangsbarriererne for branchen med nævnte argumenter vurderes som høje både hvad angår 

audio, video og tv, og elektronikbranchen som helhed. 

Adgangsbarrierer i forhold til B&O’s forretningsområde indenfor B2B må i den sammenhæng vurderes som 

endnu højere, da de er præget af en om muligt endnu større grad af ekspertise og samarbejde med 

bilproducenterne omkring forstærkerteknologien. Dog vil der ikke være et distributions-behov i øvrigt, 

hvorfor der alene skal fokuseres på udvikling og samarbejdet.  

Trussel fra substituerende produkter 

Forbrugernes ændrede måde at betragte forbrugerelektronik på, og hvordan de bruger denne ar gennem 

de senere år været og er en udfordring for koncernen. Tidligere har salg af deciderede stereoanlæg været 

en væsentlig faktor for B&O, hvor selve anlægget i sig selv var en installation i hjemmet på linie med et 

maleri. I dag har forbrugernes holdning ændret sig, så flere ikke har stereoanlæg, men i stedet bruger dock-

in stationer og lignende eller sætter deres computer eller smartphones direkte til højtalere. Højtalere, som 

et selskab som Libratone for eksempel alene har specialiseret sig i og derfor har hele forretningen fokuseret 

på. Den teknologiske udvikling er på den måde en udfordring for B&O, da deres produktlinie er forholdsvis 

smal i forhold til de multinationale elektronikkonglomerater, men stadig diversificeret i forhold til de meget 

specialiserede som Libratone. 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Indenfor B2C og brandet Bang & Olufsen vurderes kunderne at have en lav forhandlingsstyrke, da prisen i 

sig selv ikke er afgørende for køb af produktet. Det er differentierede produkter, og brandet konkurrerer på 

brandværdien. Bang & Olufsens’ prisfølsomhed er derfor lav, da segmentet er karakteristisk ved, at prisen 

ikke er det afgørende. 

B&O PLAY’s prisfølsomhed er lav, men dog lidt større, da det konkurrerer i det underliggende segment, 

hvor prisen betyder lidt mere for forbrugeren. Dog er produkt fortsat differentieret både i design og 

teknologi, hvorfor den samlede forhandlingsstyrke vurderes lav. 

Indenfor B2B vurderes kundernes forhandlingsstyrke på Automotive-området som lav, da B&O er det 

eneste luksusubrand, som har været med til at udvikle kvalificeret stereolyd til biler samt det 

designmæssige udtryk. Da udviklingen af lyd til biler, som skulle kunne modsvare stereolyd i et rum har 

taget mange år at udvikle som tidligere beskrevet og i samarbejde med bilproducenterne vurderes B&O at 



have en stærk forhandlingsstyrke over de forskellige luksusbrands, som alle ønsker at have B&O-brandet i 

nogle af deres biler. Dette giver B&O en unik mulighed for at få tilfredsstillende marginer.  

ICEpower forstærkerteknologien, når der ses bort fra den del, som sælges til Automotive, er svært at 

vurdere. Med baggrund i den meget lave omsætning, hvor der kun er et omsætningssalg under 100 mio. 

årligt med en faldende tendens vurderes der ikke at være en stærk position her. Årsagen kan måske findes 

i, at de tidligere kunder nu laver det in-house, hvilket der har været en større og større tendens til. Men 

reelt kendes baggrunden herfor ikke. 

Samlet vurderes kundernes forhandlingsstyrke på B2B-området at være lav. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

B&O har over 3068 leverandører i Asien69, og samlet set befinder koncernens leverandører sig primært i 

Europa og Asien70. Selskabet forsøger ifølge årsrapporten for 2012/13 omkring operationelle risici at lave 

langvarige leverandørrelationer for både køb af udviklingsydelser samt produktionsvarer. Og at leveringer 

af de kritiske råvarer for produktionen kan ske fra forskellige leverandører, så man ikke bliver afhængig af 

enkelte leverandører eller leverandørlande, hvilket kan være en risici ved eventuel politisk uro internt i 

leverandørlandet eller international uro af forskellig karakter. 

Samtidig har koncernen etableret et indkøbskontor i Singapore som løsning på et af strategipunkterne fra 

koncernens strategi ”Leaner, Faster, Stronger” for at være tættere på leverandørerne og kunne opnå bedre 

aftaler.71 

Koncernens leverandører vurderes let at kunne skiftes ud, såfremt priserne ikke er tilfredsstillende eller 

hvis samarbejdet i øvrig ikke fungerer. Da produktionen af koncernens produkter sker på egne fabrikker er 

det hovedsageligt råmaterialer, som der leveres, hvilket gør leverandørernes forhandlingsstyrke lav, da det 

vurderes som en branche med forholdsvis lave adgangsbarrierer, hvor marginen må være lav og 

konkurrencen høj. Råmaterialer til produktion af elektronik er plast, metal og glas, som ikke er knappe 

ressourcer. På baggrund af dette kan det derfor undre, at koncernen ikke har formået at indfri strategien 

om indkøb af materialer til en lavere pris, som omtalt i strategien fra 2011, da produktionsomkostningerne 

siden er steget. Det er dog ikke klart, om dette skyldes råmaterialer eller løn på fabrikken i Struer. 

Samlet vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være lav . 
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Blue Ocean Strategy 

Blue Ocean Strategy er en anden måde at se og vurdere en virksomheds strategiske position og muligheder 

på. De traditionelle analyseredskaber som PESTLE og Porters handler mest om at vurdere virksomhedens 

muligheder og potentiale på de eksisterende markeder og produkter, hvilket Blue Ocean Strategy betegner 

som red ocean. Blue Ocean handler om at finde og genopfinde virksomheden hele tiden, så man ikke 

konkurrerer med de samme virkemidler og de samme produkter som de øvrige konkurrenter, da dette 

marked er fyldt. Dermed opnår man kun vækst ved at tage markedsandele fra hinanden, hvilket i høj grad 

så sker på den margin, man sælger til.  

Med Blue Ocean skal man løbende finde nye måder at kommunikere på og udvikle nye produkter, som 

konkurrenterne endnu ikke har udviklet, så man har markedet for sig selv. Derved vil kunderne have en 

meget lav forhandlingsstyrke, og man vil i højere grad selv kunne prisfastsætte produktet, da man selv 

styrer udbuddet, og på den måde kan sætte udbud/efterspørgsels-teorien ud af kraft. En virksomhed, som 

er lykkes med dette til fulde gennem en årrække, er amerikanske Apple. 

Med udviklingen af først smartphones og dernæst tablets, ramte Apple et blåt hav, hvor konkurrenterne 

først kom til lang tid efter. Dette gav virksomheden en klar fordel, som også har været kraftigt medvirkende 

til, at de som nævnt tidligere målt på aktiekursen og antallet af aktier har været vurderet til det mest 

værdifulde selskab i verden.72 Dette endog selvom at de ikke var de første til at udvikle og sælge tablets, 

men på baggrund af successen med smartphones og deres brandmæssige værdi, lykkedes det dem igen at 

ændre den måde, hvorpå verdens befolkning benytter elektronik på. Apple har om nogen været first mover 

med at ændre de socio-kulturelle forhold i forhold til brug af teknologi. Denne indtil videre høje grad af ny-

udvikling og nytænkning er det, som giver de høje marginer og for denne branche den høje 

værdiansættelse af den forventede fremtidige indtjening. 

At udvikle nyt ligger som nævnt i koncernens strategi også i B&O’s dna. B&O forsøger løbende at udvikle 

nye produkter og finde nye markeder, hvorfor de til dels benytter sig af Blue Ocean Strategy. Omvendt viser 

en del af deres strategi ”Leaner, Faster, Stronger” også, at de på andre områder farer direkte mod det røde 

hav. Det gør de i forhold til at betragte Kina, som den fremtidige vækstmotor for de to brands Bang & 

Olufsen og B&O PLAY. Mere eller mindre alle større virksomheder med et internationalt perspektiv, som 

sælger materielle forbrugsgoder, har i deres  strategi for den fremtidige vækst arbejdet Kina og BRIK-

landene ind i deres budgetplanlægning. På den baggrund kan man sige, at man med en investering i B&O 

får man ikke et større afkast i forhold til væksten i Kina end man ville få ved at investere i en anden 
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producent af forbrugsgoder, da alle disse virksomheder herunder elektronikproducenter i særdeles 

forventer at få del i den generelle samfundsøkonomiske vækst i disse lande. 

Som nævnt kan det også læses i årsrapporterne, at B&O proaktivt har formået at ramme et Blue Ocean 

marked og løbende forsøger det. Dette har de formået på Automotive-området, hvor samarbejdet med de 

vigtigste luksusbrands indenfor bilindustrien har B&O-udstyr implementeret som en fast bestanddel af 

nogle af deres modeller. Dette samarbejde blev opfundet af B&O, som så en mulighed for et nicheområde, 

hvor deres ekspertise i lyd sammenholdt med at deres brand kunne fungere godt med high end 

bilproducenterne, ville give en merværdi for begge parter. Udviklingen af audio skræddersyet til hver enkelt 

af bilerne, så det levede op til både B&O’s brand om design og lyd i særklasse, samt bilproducentens brand 

om luksus i særklasse, vidner om en lang udviklingsproces og et stærkt samarbejde. Dette tog ifølge B&O 

over 5 år at udvikle, før lyden i den første Audi-bil var tilfredsstillende.  

Væksten for Automotive har været signifikant, og vidner om en ledelse, der strategisk har set rigtigt med 

dette samarbejde. På baggrund af den store grad af udvikling for at få lyden i bilen til at lyde som stereo-lyd 

uanset hvor i bilen man sidder, og at disse luksusbrands umiddelbart foretrækker B&O, vurderes som et 

særdeles stærkt markedsområde for B&O. Den største konkurrent hertil må være tyske Loewe, som 

samtidig har oprindelseslandet til fælleskab med nogle af bilproducenterne som Audi og Mercedes Benz. 

Med baggrund i deres finansielle vanskeligheder nævnt tidligere, vurderes de dog ikke som en konkurrent 

hertil på kort sigt. Men man kunne godt forestille sig, at de nye ejere kunne se en mulighed for at 

konkurrere med B&O på dette marked også engang i fremtiden. En risiko for dette kan også findes ved, at 

flere tidligere B&O-ansatte er blevet ansat i Loewe i forbindelse med rekonstruktion i starten af 2014.73 

Derfor er det også vigtigt, at B&O hele tiden nyudvikler området og forbedrer det eksisterende. At de 

fortsat svømmer videre mod det blå hav, og ikke bliver magelige i det nuværende, som de måske tidligere 

har været med deres av-produktlinie. 

Et andet område, hvor B&O forsøger at finde nye forretningsområder, som samtidig vil gøre dem mindre 

sårbare over konjunkturcyklussen er det associerede selskab Bang & Olufsen Medicom A/S, som udvikler og 

producerer avanceret medicinsk udstyr. En yderligere styrkelse af dette forretningsområde vil give 

koncernen et markant vækstpotentiale, da der kun i fremtiden skal benyttes mere medicinudstyr, og 

branchen er kendetegnet ved vækst og lav volatilitet.  Forretningsområdet er dog meget lille, hvilket kunne 

ses på koncerndiagrammet. Medicom havde i sidste regnskabsår en omsætning på DKK 69 mio. og nævnes 

ikke i strategien eller øvrige udmeldinger fra direktionen i B&O. 
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Der ses altså både forsøg på at skille sig ud fra konkurrenterne i B&O’s strategi, men også områder, hvor 

man blot gør som de andre. Udviklingen af nyt markedsområde hører helt klart til førstnævnte. Der er også 

forsøgt tidligere med en specifikt hotel-afdeling, hvor man solgte løsninger til nybyggeri af hoteller eller 

redesign af eksisterende hoteller i den øvre prisklasse. Dette har dog ikke længere kunne bære et 

selvstændigt produktområde, men samlet må det vurderes, at ledelsen strategimæssigt med B&O PLAY 

samt Automotive indenfor de senere år har forsøgt at finde nye markeder at skabe omsætning og 

indtjening på. Omvendt ses der ingen strategi-tiltag, der i det lange løb skal gøre brandet Bang & Olufsens 

vækst-stigning større end de øvrige elektronikproducenters. 

 



SWOT-analyse 

Med SWOT-analysen samles der op og konkluderes på de vigtigste vurderinger af B&O’s strategiske 

position på baggrund af de udarbejdede analyser PESTLE, Porters Five Forces og Blue Ocean Strategy. 

SWOT vurderer virksomhedens væsentligste styrker og svagheder internt, samt de eksterne muligheder og 

trusler, som vurderes at have størst betydning for den fremtidige værdiskabelse. 

Tabel 6 SWOT-analyse 

-	Leverandørernes	forhandlingsstyrke -	Ledelse?

-	Demografisk	udvikling

-	EU's	patentdomstol -	Yderligere	urbanisering	i	Danmark

-	Arbejdsmiljølovgivning	i	Kina

-	Valutakurser

-	Kunders	forhandlingsstyrke	på	B2B

-	Fokus	på	Blue	Ocean

Muligheder Trusler

SvaghederStyrker

-	Tilpasning	af	porteføljen	til	efterspørgslen

-	Strammere	miljølovgivning	i	EU

-	Mere	åbent	kinesisk	samfund

-	Samfundsøkonomisk	vækst	i	BRIK-landene

-	Generel	demografisk	udvikling

-	Mere	brug	af	elektroniske	produkter

-	Teknologisk	fremskridt

-	Double	dip	i	økonomien

-	Afgifts-	og	skattetryk	i	Danmark

-	Generelle	produktionsomkostninger

-	Højere	levestandard	i	Tjekkiet	og	Estland

SWOT-analyse

-	Fortsat	faldende	salg	på	nærmarkeder

-	Faldende	markedsandel	på	B2C

-	Kapitalstærke	konkurrenter

-	Stærkt	B2B-marked

-	Virksomhedens	brandværdi

-	Ledelse?

74 De vigtigste oplysninger fra analyserne PESTLE, Porters Five Forces og Blue Ocean Strategy 

Det kan konkluderes, at B&O med den stærke vækst på B2B markedet og kundernes svage 

forhandlingsstyrke, har taget et strategisk korrekt valg med opstarten af dette område i starten af 00’erne. 

Omvendt ses der en faldende markedsandel på B2C-markedet, som ifølge konkurrentsammenligningen 

samt de generelle socio-kulturelle tendenser over hele verden, må konkluderes at være et marked i vækst. 

Faldet i Europa i denne sammenhæng er også stærkt bekymrende, hvilket dog til dels kan skyldes den 

økonomiske krise de senere år, hvor luksusbrands generelt har haft det svært.  

Koncernen har forsøgt med at opstarte en ny produktlinie B&O PLAY, men væksten for subbrandet kan ikke 

følge med nedgangen for kerne-brandet Bang & Olufsen. B&O PLAY konkurrerer på et red ocean marked 

fyldt med konkurrenter, hvorfor det må tages med forbehold, om væksten kan fortsætte. 
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Koncernens eneste løsning derudover for at bremse væksten på B2C er Kina, og den stigende 

samfundsøkonomiske udvikling i landet. Der ses ingen løsning på at kapre en større markedsandel af 

elektroniksalget, som forventes at stige yderligere med væksten i blandt andet Kina, og et forventeligt mere 

og mere åbent kinesisk samfund. 

Der er dog ingen tvivl om Bang & Olufsen brandets værdi, hvilket kan underbygges ved brandmålinger samt 

at andre luksusbrands gerne vil kobles sammen med B&O og deres produkter. 

Det vurderes også, at virksomheden leverer designmæssigt og specielt lydmæssigt rigtig gode produkter. 

Udviklingen af disse af kompetente medarbejdere, er essentielt for at kernen i virksomheden præsterer. 

Derfor er urbaniseringen en trussel for B&O i fremtiden, hvilket allerede ses i dag. Med hovedsædets 

placering i Struer i Vestjylland har det vist sig svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft inden for salg og 

markedsføring, hvorfor dette er flyttet til København. På den baggrund må det også antages, at det kan 

være svært at tiltrække de bedst uddannede ingeniører, som er koncernens livsnerve i forhold til 

udviklingen af audio i særklasse. Der må derfor også vurderes en risiko for, at koncernen bliver nødt til at 

flytte endnu flere af de specialiserede og højtuddannede opgaver tættere på de større byer som Aarhus. En 

sådan flytning vil have store omkostninger, såfremt man vælger at flytte store dele af udviklingen hertil. 

Omvendt vil det ikke at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft indenfor udvikling af designs og lyd betyde 

langt mere alvorlige konsekvenser for koncernens værdiskabelse. 

Virksomheden vurderes til at have fokus på Blue Ocean, og på den baggrund bevæge sig mere og mere over 

mod B2B i stedet for at have alt salg direkte til den endelige forbruger. Det vurderes, at B&O har nogle 

kompetencer indenfor dette segment, hvor de kan give en merværdi i forhold til deres konkurrenter. 

Markedet for B2C er præget af nogle meget store konkurrenter, som kapitalmæssigt og udviklingsmæssigt 

har langt større ressourcer end B&O til rådighed, hvilket blev underbygget ved Samsungs medarbejderantal 

og heraf fordeling af medarbejdere ansat inden for forskning og udvikling. 

B&O’s nuværende ledelses strategiske evner kan være svært at konkludere, da de samlet set ikke har 

formået at finde den endelige formel endnu for fremtidig vækst for koncernen. Der ses tendenser til nogle 

korrekte valg, men det er endnu for svært at konkludere, og man bør give strategien og for eksempel B&O 

PLAY to-tre år mere, før et endeligt potentiale kan konkluderes og strategiens succes kan vurderes. 

B&O er indenfor en branche i kraftig udvikling, hvor den samlede omsætning kan forventes at stige 

markant, når udviklingslandene i blandt andet BRIK fortsat vækster i de kommende år, og befolkningen får 



en større disponibel indkomst. Dette er i den kontekst heldigt for B&O, da markedet ikke er færdigudviklet, 

og de kan vækste omsætningsmæssigt, selvom de måske mister markedsandele. 

EU’s patentdomstol er et vigtigt redskab for koncernen, da udvikling af design og lyd er altgørende i 

branchen, og eventuelle opfindelser samt nyt design patenteres for at skærme af for konkurrenterne 

Betydningen af dette for branchen blev underbygget med retssagerne mellem Samsung og Apple, der gav 

førstnævnte bøder på i alt næsten DKK 6 mia. på blot to år. Med B&O’s egenkapital på ca. DKK 1,6 mia. 

viser det lidt om, hvad det er for en størrelse af konkurrenter B&O er oppe mod, samt hvor vigtigt patentret 

og muligheden for forfølgelse heraf er. 

Mens B&O ikke har produktion i udviklingslandene, er det dog ikke tilfældet for konkurrenter som Apple og 

Samsung, der begge har produktion i blandt andet Kina. En forbedret arbejdsmiljølovgivning vil derfor 

kunne give dem øgede produktionsomkostninger, som latent ville være en fordel for B&O. 

Omvendt ses koncernens trusler blandt andet ved store skatte- og afgiftstryk i Danmark, som i dag alt andet 

lige giver koncernen større lønomkostninger og svage konkurrencevilkår i forhold til sammenlignelige 

virksomheder med både hovedsæde og produktion i lavtløns-lande samt lande med mere fordelagtigt 

virksomheds- og personskatter. 

Et double dip i økonomien vil give koncernen endnu flere udfordringer. Det ses ved den økonomiske krise 

at luksusbrands som B&O samt den nærmeste konkurrent tyske Loewe, fik store udfordringer og begge 

havde svært ved at skabe positivt resultat på bundlinien. En ny samfundsøkonomisk krise indenfor kort tid 

vil være svært for nationalbanker og politikere at foretage tiltag imod, da renterne allerede er meget lave, 

og der er givet hjælpepakker samt andre politiske greb for at få økonomien tilbage fra recession. 

Den højere levestandard, som kan forventes i Tjekkiet og Estland jo længere tid de har været mellem af EU, 

vil give øgede produktions- og udviklingsomkostninger. Produktionsomkostningerne i Struer er også en svag 

side af koncernen. Det kan derfor på sigt blive nødvendigt at finde nye lavtlønslande til dette område, 

hvilket vil give større engangsudgifter samt kræve en del af ledelsens fokus. De to landes medlemskab af EU 

kan også have en anden latent trussel, nemlig skrappere miljølovgivning fra EU. EU har vist sig som et 

foregangsland i  forhold til miljølovgivning, og dette vil kunne ramme B&O, mens konkurrenter med 

produktion alene uden for EU ikke rammes. Øgede produktionsomkostninger er der qua koncernens ikke 

tilfredsstillende overskudsgrader ikke plads til. 

Den demografiske udvikling globalt set er en generel samfundsøkonomisk udfordring, som politikerne skal 

løse i hvert enkelt land indenfor de kommende 20-30 år. Det blev via OECD’s undersøgelse underbygget, at 
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problematikken er gældende for alle lande, og at den for BRIK-landene sker i et forventet hurtigere tempo 

end for blandt andet Europa og USA. 

Omvendt kan udviklingen med flere ældre sammen med en generel samfundsøkonomisk vækst dog vise sig 

at være positivt for B&O. Koncernens målgruppe for brandet Bang & Olufsen vurderes til primært at have 

kunder i det lidt ældre segment, hvormed der globalt set kan vise sig et større potentiale af ældre rige. 

Eftersom omsætningen på fjerne markeder bliver større, bliver virksomhedens finansielle resultater også 

mere og mere påvirket af valutakurserne her. Udviklingen i den kinesiske valuta i forhold til euro bliver 

derfor fremadrettet en større og større risiko for koncernens indtjening. 

Samlet står B&O overfor store udfordringer i fremtiden. Der ses tendenser til nogle rigtige strategimæssige 

valg i forhold til B2B, men der ses ikke, hvordan virksomheden skal formå at få en omsætningsvækst større 

end konkurrenterne på B2C-markedet. Generelt må koncernens strategi om en omsætning på DKK 8-10 

mia. indenfor fem år derfor vurderes skeptisk. De strategiske udfordringer i forhold til lokaliteten af 

produktion og udvikling samt hovedsædets placering i Vestjylland, er en trussel for den fremtidige 

indtjening og udvikling af produkter, som kan konkurrere på et skærpet marked. Der er dog flere af de 

igangværende strategiske tiltag, som kan give både positive og negative resultater de kommende år. 

De samlede forretningsmæssige risici for koncernen må vurderes til at være høje. Den strategiske analyse 

viser en koncern med generelt mange store udfordringer og få løsninger historisk. 



Reformulering 
På baggrund af det opnåede kendskab til virksomheden i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske 

analyse reformuleres regnskabet. Reformuleringen skaber fokus på virksomhedens driftsoverskud, og man 

får derved fokus på driftsaktiviteten som den primære værdiskabende aktivitet, da ikke-kerneaktiviteter 

samt engangsindtægter er sorteret fra og fordel af renteskatteskjoldet på finansieringsaktiviteterne. På 

balancesiden fokuseres der på at analysere, hvad de netto driftsaktiver og netto finansielle forpligtelser er 

på baggrund af en reformulering af balanceposterne i henholdsvis driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter.  

I forbindelse med reformuleringen af B&O’s regnskab har der været poster, hvor der er foretaget valg, som 

bør forklares yderligere. Disse er herunder specificeret. 

Likvid beholdning ses forholdsvis konstant i analysebeholdningen med en faldende tendens ligesom 

omsætningen. På baggrund heraf er der valgt at tage 1,5%75 af den likvide beholdning som driftsaktiv og 

det resterende som finansielt aktivt.  

Andre tilgodehavender og andre finansielle tilgodehavender oplyses der ikke nærmere  om i noterne, 

hvorfor de antages at være henholdsvis driftsaktiv og finansielt aktiv. 

Øvrige langfristede forpligtelser er ikke nærmere specificeret, hvorfor de antages at være en 

driftsforpligtelse. 

B&O har operationelle leasingforpligtelser med en årlig nettoydelse på DKK 102,4 mio.76 

Leasingforpligtelserne vedrører driftsmidler, etablering af butikker samt kontor og fabriksejendomme. Da 

leasingforpligtelserne er operationelle fremgår de ikke i balancen, men alene af noterne i regnskabet. Da 

der er tale om en reel forpligtelse er forpligtelsen derfor indarbejdet i den reformulerede balance som 

finansielt aktiv og finansielle forpligteler. Balancen er forøget med fem års leasingydelse, i alt DKK 512,5 

mio., hvilket benyttes i finansielle institutioner for operationelle leasingforpligtelser for at kunne skabe en 

mere korrekt analyse af virksomheders regnskaber og deres reelle nøgletal77. De fem års leasingydelse 

vurderes også retvisende i forhold til B&O, da der i regnskabet står, at det forventes at leasingkontrakterne 

løbende forlænges.78 Af denne årsag vurderes det mest korrekt at indregne fem gange 1. Års ydelse i stedet 

for at tage de næste fem års ydelser ifølge regnskabet.  
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Indregningen af de operationelle leasingforpligtelser giver samtidig et mere korrekt billede af ROIC, som en 

virksomhed ellers har mulighed for at skjule i ikke balanceførte poster mod en virksomhed, der ikke har 

operationelle forpligtelser. 

Hensatte forpligtelser79 vedrører garantiforpligtelser for solgte produkter, samt fairness omkring udbedring 

af produkter også efter garantiperiodens udløb for at leve op til Bang & Olufsen brandet. Derfor er det en 

driftsmæssig forpligtelse. 
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Rentabilitetsanalyse 

I rentabilitetsanalysen anvendes den udvidede Dupont-model til at fastlægge B&O’s historiske rentabilitet. 

Dette danner sammen med den strategiske analyse grundlag for budgettering og fastlæggelse af de enkelte 

valuedrivers. Til beskrivelse af den historiske rentabilitet er der taget udgangspunkt i nøgletallene ROE, 

ROIC, OG og AOH.  

Figur 3 Nøgletallene ROE, ROIC, OG og AOH 

80
 Egen tilvirkning via reformulering af årsrapporterne for B&O 

 

Det ses på figur 3, at ROIC og ROE følger hinanden tæt i analyseperioden, hvilket indikerer, at den 

finansielle gearing enten har været meget lav eller at ROIC har ligget tæt på renten. Dette har i så fald ROIC 

og r har været tæt på hinanden givet et lavt spread, hvorfor indtjeningen på fremmedkapitalen har været 

minimal eller et mindre negativt resultat af fremmedfinansieringen. Der ses dog et meget positivt resultat i 

2006/07, mens det allerede i det følgende år 2007/08 har stærkt negative tendenser. Siden det dårligste 

regnskab i analyseperioden i 2008</09 har B&O haft det svært finansielt, hvorfor tendensen er negativ, når 

der ses på udviklingen i det sidste regnskabsår. 

Det generelle bilede af ROE og ROIC viser dog, at der ikke opnås et merafkast på den investerede kapital, da 

ROE med undtagelsen af regnskabsåret 2011/12 er lavere end ROIC i analyseperioden. 

En dekomponering af ROIC og ROE kan give yderligere forklaringer på udviklingen i analyseperioden. 
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Dekomponering af ROE 

ROE (Return on Equity) viser afkastet til de ordinære aktionærer på baggrund af totalindkomsten i forhold 

til den gennemsnitlige ordinære egenkapital. I totalindkomsten er udover EAT fra resultatopgørelsen 

medregnet ændringer i de ikke resultatførte poster, som alene påvirker balancen. Disse kaldes dirty 

surplus. Dirty surplus er blandt andet udsving i valutakurser, der ikke er sikret og værdireguleringer af 

ejendomme og øvrige reguleringer, som ikke er en del af virksomhedens drift. Såfremt køb og salg af 

ejendomme havde været virksomhedens primære drift, ville reguleringer af ejendomme dog have være 

resultatført. 

Udviklingen i ROE i analyseperioden er vist i tabel 7, hvor der i dette afsnit først fokuseres på ROE 

udregningen via totalindkomsten til moderselskabet aktionærer i forhold til den gennemsnitlige 

egenkapital. Derefter ses der på opdelingen af ROE i forhold til drifts og finansieringsaktiviteterne ved 

formlen ROE = (ROIC + (FGEAR * (ROIC –r). 

 Tabel 7 viser, at B&O inden krisen havde en stærk egenkapitalforrentning på 21,24%. Året 2007/08 gav 

også en fornuftigt ROE på 7,47%, hvilket må tilskrives starten af denne periode. Siden krisen har 

moderselskabets aktionærer ikke fået et tilfredsstillende afkast, og har faktisk i perioden 2008/09 til 

2012/13 haft et årligt gennemsnitligt afkast på -6,67%. Havde man købt aktier i selskabet efter 2008/09 

havde det årlige gennemsnitlige afkast været -1,64%.  I denne sammenhæng er det særdeles negativt, at 

det sidste driftsår 201/13 gav et afkast på -10,15%, da der ellers var en positiv trend, som fulgte 

konkunkturindikatorerne. En del af forklaringen kan tilskrives koncernens ændrede strategi, hvor 2012/13 

var det sidste år i processen med at få ændret koncernen til den nye strategi og driftsåret 2013/14 skal vise 

de første resultater for denne. Dette ses dog ikke på de første tre kvartaler for 2013/14, som tidligere 

nævnt i den strategiske analyse. 

Tabel 7 Udviklingen i ROE 

Return	on	equity	(ROE) 2005/062006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

ROE	=	TI	til	moderselskabets	aktionærer	/	Gns.	EK	(aktionærerne) 21,24% 7,47% -26,77% -4,22% 2,27% 5,53% -10,15%

ROE	=	(ROIC	+	FGEAR	*	SPREAD)	*	MIA 21,24% 7,47% -26,77% -4,22% 2,27% 5,53% -10,15%
81 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O. 

Hele totalindkomstopgørelsen er skitseret i tabel 8, hvor det kan konstateres, at der er forholdsvis små 

udsving fra årets resultat og til totalindkomsten til fordeling blandt moderselskabets aktionærer. For 

eksempel I 2012/12 var årets resultat ifølge resultatopgørelsen -159, mens anden totalindkomst gav et 

resultat på -7, hvorfor totalindkomsten til de ordinære aktionærer blev i alt DKK -166 mio. Virksomhedens 

afledte finansielle instrumenter er forskellige typer af derivater til sikring af, hvad den fremtidige valutakurs 

                                                           
 



er på de udenlandske markeder. Virksomhedens risk management afdeling sigter mod som nævnt i den 

strategiske analyse at sikre 75% af den fremtidige 18 måneders omsætning i fremmed valuta.  

 

Tabel 8 Udviklingen i totalindkomsten 

Totalindkomsten

(Mio.	DKK) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Årets	resultat 296										 373								 112								 -383							 -33									 28										 73										 -159							

Valutakursregulering	af	investeringer	i	udenlandske	datterselskaber -11										 0												 7												 -12									 13										 12										 -									 -3											

Ændring	i	dagsværdi	af	afledte	finansielle	instrumenter	anvendt	til	

regnskabsmæssig	sikring	af	fremtidige	pengestrømme 2												 -0											 -1											 -5											 -36									 26										 -5											

Overførsel	til	resultatopgørelsen	af	dagsværdireguleringer	af	

afledte	finansielle	instrumenter	anvendt	til	regnskabsmæssig	

sikring	af	realiserede	pengestrømme:

Overførsel	til	nettoomsætning 4												 29										 -11									 -6											

Overførsel	til	produktionsomkostninger -4											 2												 4												 6												

Skat	af	anden	totalindkomst 1												 1												 -5											 1												

Anden	totalindkomst	efter	skat	 -11										 2												 7												 -13									 10										 8												 14										 -7											

Totalindkomst	I	alt 285										 375								 119								 -396							 -23									 36										 87										 -166							

Ultimosaldo	31.12.20xx 1.742							 1.682					 1.484					 1.517					 1.496					 1.532					 1.626					 1.641					
82

Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O.  

I samme periode har egenkapitalen udviklet sig som vist i tabel 9, hvor den gennem perioden har haft en 

negativ tendens, og er faldet fra DKK 1.715 mio. til 1.626 mio. i 2012/13. Det er værdi at bemærke, at 

koncernen i de tidligere år 2005/06-2007/08 med omsætning på over DKK 4 mia. og positive resultater 

udbetalte udbytter og tilbagekøbte aktiver, så EK kun steg svagt i perioden og faldt til sidst.  

Tabel 9 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering	af	egenkapitalopgørelsen

(Mio.	DKK) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Primosaldo	31.12.20xx 1.715							 1.742					 1.682					 1.481					 1.517					 1.496					 1.532					 1.626					

Transaktioner	med	ejerne

Kapitalforhøjelse	ved	udstedelse	af	nye	aktier 459								 182								

Omkostninger	ifm.	kapitalforhøjelse -25									 -3											 -4											

Køb	af	10%	ejerandel	i	Bang	&	Olufsen	ICEpower	A/S -23									

Tildeling	af	aktieoptioner 12											 -									 5												 6												 6												 6												 6												 3												

Tilbagekøb	af	egne	aktier -149									 -271							 -100							 -4											 -4											 -1											

Salg	af	egne	aktier 5													 19										 2												 46										 1												

Salg	af	tegningsretter 4												

Medarbejderaktier 17											 11										 10										 5												 1												 1												 1												

Køb	af	minoritetsinteresse	samt	udbetaling	af	udbytte -3											 -3											 -3											

Udloddet	udbytte	vedrørende	foregående	år -149									 -200							 -248							 -41									 -2											

Udbytte	af	egne	aktier 6													 11										 14										 2												

Transaktioner	med	ejerne	I	alt -258									 -434							 -317							 432								 2												 -									 -									 181								  

83 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O. 
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Der kan selvfølgelig ligge mange ting bag denne beslutning udover de rent finansielle. Dette kan blandt 

andet være signalværdi overfor interessenterne altså virksomhedens stakeholders, men også 

aktionærernes forventninger om en årlig dividende. Omvendt viser tilbagekøbene af aktier og 

udbyttebetalingen også, at koncernen på dette tidspunkt før krisen ikke selv mente at kunne benytte disse 

overskud til at skabe bedre afkast, end aktionærerne selv vil kunne placere dem til andre steder. En 

polstring af virksomheden vil også give dårligere nøgletal som ROE, hvis den større og større egenkapital 

ikke ville blive fuldt op af en stigende totalindkomst. Samlet har B&O’s bestyrelse og direktionen altså ikke 

set muligheder for at investere de frie reserver til et fornuftigt fremtidigt afkast. Man har med andre ord 

umiddelbart heller ikke vurderet, at B&O’s omsætning var skalerbart yderligere på dette tidspunkt, hvilket 

selvfølgelig kan undre, da Kina og behovet for investering her jo har været undervejs i mange år generelt 

set. Men på dette tidspunkt vurderede man altså, at samarbejdet med den daveærende kinesiske partner 

var det rigtige. Men som for de fleste havde B&O nok heller ikke set krisen i 2008/09 indtræffe og dermed 

de udfordringer dette har medvirket.  

På tabel 10 kan det ses, at gearingen defineret ved FGEAR er stigende i perioden fra faktisk, at koncernen 

ingen gæld havde i 2006/07 og til en gearing på 42% i 2012/13. Spreadet defineret ved SPREAD viser, at 

B&O i de fleste år faktisk har et negativt afkast ved låneoptagelsen, da fremmedfinansieringens afkastkrav r 

i næsten alle år er negativt. Dermed er afkastet af den investerede kapital (ROIC) lavere end den rente, som 

der kan fremmedfinansieres til. Virksomheden skaber altså ikke et tilfredsstillende afkast til, at det kan 

betale sig at geare aktiviteterne yderligere, da afkastet ikke står mål med prisen for at geare selskabet. 

Til trods for dette stiger gearingen igennem perioden, hvilket i sidste ende er medvirkende til at ROE er på -

10,15% i det seneste årsregnskab.  

Der er ingen mindretalsaktionærer defineret ved MIA i de seneste år, hvorfor dette ikke gennemgås 

nærmere. Mindretalsaktionærernes andel trækkes ud af ROE til de ordinære aktionærer i moderselskabet 

ved at deres andel af totalindkomsten trækkes af ligningen. 

                                                                                                                                                                                                 
 



Tabel 10 Beregning af ROE i analyseperioden 

Return	on	equity	(ROE)

r	=	NFO	/	NFF

SPREAD	=	ROIC	-	r

FGEAR	=	NFF	/	EK	+	MIN

MIA	=	(TI	moder	/	TI	koncern)	/	(EK	/	(EK+MIN))

ROE	=	TI	til	moderselskabets	aktionærer	/	Gns.	EK	(aktionærerne)

ROE	=	(ROIC	+	FGEAR	*	SPREAD)	*	MIA

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

-10,97% 11,99% 18,33% -1,75% 21,95% 0,59% 3,41%

34,82% -4,18% -40,18% -2,29% -19,07% 4,08% -9,58%

-0,06										 0,09											 0,12											 0,03											 0,03											 0,21											 0,42											

1,00											 1,01											 1,01											 1,03											 0,97											 1,00											 1,00											

21,94% 7,47% -26,77% -4,22% 2,27% 5,53% -10,15%

21,94% 7,47% -26,77% -4,22% 2,27% 5,53% -10,15%
84 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O. 

Samlet viser dekomponeringen af ROE, at virksomheden ikke i perioden skaber det nødvendige afkast af 

den investerede kapital til at det kan betale sig at geare virksomheden ved låneoptagelse. Dette sker dog 

fortsat, og B&O har ikke været gearet mere end de er i øjeblikket med en gearing på 42% i forhold til EK. I 

dette tal skal der noteres, at for de sidste to regnskabsår er de operationelle leasingforpligtelser medtaget. 

Da man generelt siger, at den høj gearing sker på baggrund af en forventning om stærke fremadrettede 

resultater kan gearingen enten tolkes som væsentlige finansielle vanskeligheder for B&O eller at 

bestyrelsen og direktionen forventer vækst fremover som vil kunne honorere de høje finansielle 

omkostninger. Dette har de dog ikke kunne historisk kan det konkluderes. Og bare fra 2011/12 til 2012/13 

stiger tallet fra 21 til 42% 

Dekomponering af ROIC 

ROIC betyder return on invested capital, og viser afkastet af den investerede kapital. Såfremt lånerenten på 

fremmedkapitalen er lavere end afkastet, vil gearingen give en højere ROE til aktionærerne. Det kan altså 

med et højere afkast på den investerede kapital end prisen for at låne kapitalen give en samlet positiv 

værdiskabelse af låne kapital i så fald. 

Udviklingen i ROIC på baggrund af den reformulerede resultatopgørelse og balance ses i tabel 11. 

Udviklingen har været meget volatil i den historiske periode med en negativ tendens i det seneste 

regnskabsår efter en eller positiv udvikling siden 2008/09. Den negative ROIC i 2012/13 på -6,17% gav 

sammen med en lånerente på 3,41% en samlet egenkapitalforrentning til moderselskabets aktionærer på -

10,15%. 

Ikke-kernedriftsaktiviteterne defineret i tabellen ved ROIC (andet DO) har generelt haft en mindre negativ 

påvirkning i driftsårene, hvilket primært kan henføres til medejerskabet af leverandøren John Bjerrum 

Nielsen A/S, der i de fleste år har genereret negativ indtjening.  Dekomponeringen af ROIC i OG og AOH vil 

definere nærmere baggrunden for udviklingen i ROIC. 
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Tabel 11 Udviklingen for ROIC 

Return	on	invested	capital	(ROIC)

ROIC	(Core	DO)	=	Core	DO	/	NDA

ROIC	(andet	DO)	=	Non	Core	DO	/	NDA

ROIC

ROIC	=	OG	x	AOH

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

23,16% 8,45% -21,98% -2,96% 2,88% 4,78% -6,22%

0,68% -0,64% 0,12% -1,08% 0,00% -0,10% 0,04%

23,84% 7,81% -21,86% -4,04% 2,88% 4,68% -6,17%

23,84% 7,81% -21,86% -4,04% 2,88% 4,68% -6,17%
85 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O. 

Udviklingen for overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed i analyseperioden er vist i tabel 12 og 

har begge en negativ trend. Der ses en generelt negativ udvikling, hvor OG, der beregner driftsoverskuddet 

fra virksomhedens omsætning er stagnerende i perioden og ikke tilfredsstillende med undtagelse af det 

første år, hvor overskudsgraden var 8,8%. Den negative udvikling som allerede begynder at vise sig i 

2007/08 formår B&O ikke at bremse i de følgende fem driftsår, hvilket er stærkt negativt.  

Overskudsgraden viser koncernens muligheder og evne til at tilpasse omkostningerne til indtægterne, 

hvilket de ikke har formået. Selvom at koncernen omsætning i 2008/09 allerede stabiliserer sig på indeks 64 

med 2006/07 som indeks 100, formår omkostningerne ikke at blive tilpasset i de følgende år, hvilket i 

2012/13 regnskabet giver  et stort negativt resultat, da omsætningen falder yderligere til indeks 64. 

Forventningen har muligvis været, at omsætningen ville rette sig op til niveauet før krisen, men dette er der 

intet, som tyder på i den historiske udvikling. En medvirkende forklaring kan være, at ledelsen ikke ser 

mulighed for at skalere virksomheden yderligere ned uden at det vil betyde dårligere konkurrenceevne. 

Tabel 12 Udviklingen for OG og AOH 

Indekseret	Nettoomsætning

Nøgletalsanalyse
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

100 94 64 63 66 69 64

Nøgletalsanalyse

OG	=	DO	/	Nettoomsætning 8,80% 3,30% -13,10% -2,27% 1,57% 2,97% -5,07%

AOH	=	NDA	/	Nettoomsætning 2,71											 2,37											 1,67											 1,78											 1,84											 1,58											 1,22											
86 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O. 

En yderligere dekomponering af overskudsgraden i tabel 13 definerer, hvor de enkelte omkostninger er 

placeret og udviklingen i forhold til nettoomsætningen. Som det ses er produktionsomkostningerne steget, 

hvorfor bruttoavanceprocenten er faldende fra 48,99% igennem perioden til at ende på 41,27% i 2012/13. 

Det viser, at det enten ikke er muligt at skalere produktionsomkostningerne yderligere ned eller at det ikke 

er muligt at gøre i samme tempo som omsætningen er faldet. Dette kan også være baggrunden for at man i 

strategien ”Leaner, Faster, Stronger” som nævnt har fokus på at indkøbe til lavest mulige omkostninger. 

                                                           
 
 



De væsentligste forklaringer på den negative udvikling for OG skal findes ved distributions- og 

markedsføringsomkostninger samt af- og nedskrivningerne. Disse har begge en generelt stigende tendens, 

med af- og nedskrivningerne som mest markant hvor de i det seneste regnskab udgør 11,75% af 

omsætningen mod 5,69% i 2006/07. Der skabes altså ikke den nødvendige og forventede omsætning på de 

aktiverede udviklingsomkostninger, hvilket også ses i balancen ved at immaterielle aktiver i den 

reformulerede balance er stigende fra DKK 403 mio. i 2006/07 til DKK 723 mio. 2012/13 på en samtidig 

faldende omsætning.  

 

Tabel 13 Dekomponering af OG 

Indekseret	Nettoomsætning

Overskudsgrad	(OG)

Bruttoavanceprocent

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning

OG	fra	salg,	før	skat

	-	Skat

OG	fra	salg,	efter	skat

	+/-	Andre	poster	efter	skat

OG

OG	=	DO	/	Nettoomsætning

Nøgletalsanalyse
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

100 94 64 63 66 69 64

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

48,99% 49,14% 43,58% 42,97% 43,20% 42,82% 41,27%

-7,84% -9,34% -11,08% -7,66% -6,01% -5,96% -7,40%

-20,47% -24,22% -32,67% -25,17% -22,60% -20,97% -25,86%

-2,88% -3,59% -3,62% -2,97% -4,14% -3,27% -2,95%

0,00% -0,01% -3,82% -0,47% 0,00% 0,00% 0,00%

-5,69% -7,27% -10,20% -8,87% -8,36% -8,52% -11,75%

12,11% 4,72% -17,81% -2,17% 2,09% 4,09% -6,68%

-3,56% -1,15% 4,64% 0,51% -0,53% -1,05% 1,57%

8,55% 3,57% -13,17% -1,66% 1,57% 3,04% -5,11%

0,25% -0,27% 0,07% -0,61% 0,00% -0,07% 0,04%

8,80% 3,30% -13,10% -2,27% 1,57% 2,97% -5,07%

8,80% 3,30% -13,10% -2,27% 1,57% 2,97% -5,07%

Nøgletalsanalyse

87 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O 

Den anden del af ROIC er aktivernes omsætningshastighed, der falder fra 2,71 til 1,22 i analyseperioden. 

I tabel 14 beskrives udviklingen for balanceposterne i forhold til nettoomsætningen. Som nævnt omkring 

af- og nedskrivninger under dekomponeringen af OG stiger af- og nedskrivningerne i forhold til 

omsætningen. Ses der i tabel 13 på de immaterielle aktivers størrelse i forhold til nettoomsætningen kan 

man se en meget bekymrende tendens, hvor at der udvikles nye produkter, som aktiveres i balancen, men 

disse aktiveringer giver ikke det forventede afkast i form af en stigende omsætning. Immaterielle aktiver er 

netto steget med 74,4% gennemsnitsbetragtningen i den reformulerede balance fra DKK 403 mio. til 723 

mio. samtidig med en omsætning, der falder fra indeks 100 til indeks 64 i perioden. At spare op på 

goodwill-kontoen til fremtidig omsætning, der ikke viser sig, er ikke det bedste tegn. 
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Ophobningen af varebeholdninger er også markant, men kan til dels skyldes at man i forbindelse med 

fremstødet i Kina har produceret til lager i egne butikker, som der er nævnt i årsrapporten for 2011/12. Det 

er samtidig positivt, at man har formået at få længere kredittider ved leverandørerne, hvor andelen stiger 

fra 5 til 12% af omsætningen gennem perioden. 

Tabel 14 Dekomponering af AOH (Aktivernes omsætningshastighed) 

Nøgletalsanalyse2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13Nøgletalsanalyse
AOH

Immateriale	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Materielle	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Varebeholdning	/	Nettoomsætning

Tilgodehavender	fra	salg	/	Nettoomsætning

Andre	tilgodehavender	/	Nettoomsætning

Andre	driftsaktiver	/	Nettoomsætning

Leverandører	af	varer	m.m.	/	Nettoomsætning

Anden	gæld	/	Nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser	/	Nettoomsætning

AOH-drivere	i	alt

1/AOH

AOH	=	NDA	/	Nettoomsætning

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

0,09											 0,11											 0,15											 0,17											 0,19											 0,22											 0,26											

0,15											 0,16											 0,23											 0,21											 0,18											 0,17											 0,17											

0,14											 0,18											 0,25											 0,21											 0,20											 0,20											 0,22											

0,16											 0,16											 0,18											 0,15											 0,14											 0,15											 0,17											

0,02											 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											

0,03											 0,03											 0,05											 0,07											 0,07											 0,14											 0,25											

-0,05										 -0,05										 -0,07										 -0,08										 -0,08										 -0,10										 -0,12										

-0,08										 -0,08										 -0,12										 -0,11										 -0,10										 -0,09										 -0,09										

-0,09										 -0,10										 -0,10										 -0,07										 -0,06										 -0,07										 -0,07										

0,37											 0,42											 0,60											 0,56											 0,54											 0,63											 0,82											

2,71											 2,37											 1,67											 1,78											 1,84											 1,58											 1,22											

2,71											 2,37											 1,67											 1,78											 1,84											 1,58											 1,22											
88 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for B&O 

Samlet må aktivernes omsætningshastighed på 1,22 dog vurderes alt for lav. Et salg på 1,22 krone pr. år for 

hver krone investeret i netto driftsaktiverne kan kun give et samlet tilfredsstilende afkast, såfremt 

overskudsgraden på produkterne er meget høje, hvilket heller ikke er opnået. 

Der er dermed både negativ udvikling i overskudsgraderne samt omsætningshastigheden på aktiverne, som 

den historiske rentabilitetsanalyse ikke får vendt i perioden trods udviklingen har været der igennem de 

seneste 5-6 driftsår. 

Samlet må den historiske rentabilitet  i B&O betegnes som negativ med en negativ trend. 

                                                           
 



Budgettering 

Budgetteringen i værdiansættelsen af B&O er bygget op omkring en række forskellige valuedrivers, hvoraf 

den vigtigste er udviklingen i nettoomsætningen, som de øvrige valuedrivers er relateret til. Analysen bag 

de valgte forventninger for hver af de seks valuedrivers gennemgås i det følgende.  

Terminalværdien ansættes til 3%, da den ifølge teorien bør ligge mellem 2-4%. 

Valuedrivers 

 

1. Nettoomsætning 

2. Overskudsgrad 

3. Immaterielle og materielle aktiver sat i forhold til nettoomsætning 

4. Skattesats 

5. Net working capital sat i forhold til nettoomsætning (herunder dekomponering af aktivernes 

omsætningshastighed 

 

Nettoomsætning 

For at vurdere koncernens fremtidige omsætningspotentiale, må udviklingen for hver af koncernens på 

nuværende tidspunkt fire forretningsområder vurderes. Som nævnt i den strategiske analyse ses der både 

gode og dårlige tendenser for den fremtidige udvikling på de to hovedområder B2C og B2B. 

Overordnet set har de makroøkonomiske forhold samlet set været positive gennem de seneste måneder, 

som OECD’s konjunkturindikatior viste, dog med en mindre opbremsning gennem de sidste par måneder, 

specielt for Kina. Koncernens strategi ”Leaner, Faster, Stronger” mangler man endnu at se de vigtigste år i, 

år 3 og 4, hvor væksten skal indtræffe, men omvendt er der ingen tvivl om Bang & Olufsen brandets værdi 

globalt set. Det mere og mere modne kinesiske marked vil utvivlsomt give en fortsat vækst, og den 

generelle teknologiske udvikling vil gøre elektronikbranchen vækst fortsat stigende gennem de næste år, 

også på grund af de socio-kulturelle forhold. Der er dog skuffende udvikling både for B&O PLAY og 

kerneproduktet Bang & Olufsen, hvorfor en værdiansættelse med nærværende resultater og en strategi, 

der endnu ikke har vist sig bæredygtig, budgetteres med lave vækstrater. 

Den historiske udviklings vigende tendenser omsætningen, som ses i tabel 15, samt de generelt negative 

tendenser finansielt gør, at den fremtidige vækstrate må vurderes konservativt. 
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Tabel 15 Omsætningsudvikling segmentfordelt 

Mio	DKK

Nettoomsætning

Nettoomsætning	(vækst)

-	AV

	-	AV	(vækst)

-	B&O	PLAY

	-	B&O	PLAY	(vækst)

-	Automotive

	-	Automotive	(vækst)

-	ICEpower

	-	ICEpower	(vækst)

Historisk	driftsoverskud
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

4.092				 2.790					 2.762					 2.867					 3.008					 2.814					

-6,5% -31,8% -1,0% 3,8% 4,9% -6,4%

1.686 2.135 2.043 1.649

26,6% -4,3% -19,3%

-									 -									 378 532

40,7%

174 268 452 454 546

54,0% 68,7% 0,4% 20,3%

80 93 115 87

16,3% 23,7% -24,3%

Historisk	driftsoverskud

89
 Egen tilvirkning 

Den strategiske analyse konkluderede samlet set, at der er en høj forretningsmæssig risiko for B&O, og at 

strategien ikke løser op for løsninger på det overordnede problem for koncernen, den samlede 

nettoomsætning. 

Det første år i budgetperioden, 2013/14 er meget præget af kvartalsrapporten for Q3 2013/14, der viste en 

samlet omsætningsnedgang fra 2.063 til DKK 2.074 mio., hvor AV igen viste fald fra 1.179 til 1.149 og B&O 

PLAY også viste de første negative tendenser med en omsætning på 408 mod DKK 420 i de første 9 

måneder af 2012/13. Samtidig vækstede B2B igen, primært drevet af en stigning for Automotive fra 405 til 

DKK 444 mio. Dermed stiger B2B’s andel af den samlede omsætning med en andel på 25% på en fortsat 

svagt faldende omsætning.  B&O forklarede sig udviklingen med, at produktlanceringer for B2C var skubbet 

til Q4, hvorfor der samlet set må forventes en mindre stigning. 

AV’s negative tendenser med hovedbrandet Bang & Olufsen er dermed ikke bremset. Det forventes fra 

2014/15, at distributionsstrategien er gennemført, bedre makroøkomiske konjunkturer og at Kina og resten 

af BRIK vil vækste. Der budgetteres derfor med en stigning på 10% for 2014/15 og 2015/16, således at 

omsætning bliver DKK 1.778 mio. i 2014/15, hvilket fortsat er under niveauet fra 2011/12. Derefter en 

moderat fremgang på 3-5% i resten af perioden. Den lave vækstrate vurderes retvisende, da koncernen 

generelt set mangler en strategi for, at Bang & Olufsen brandet og produktlinien kan konkurrere med de 

øvrige elektronikproducenter. Det må derfor antages, at B&O får en lavere markedsandel af Kina, ligesom 

markedsandelene på de øvrige markeder er faldende for AV. Samtidig er Bang & Olufsen dog så stærkt et 

brand, at det fortsat vil have sin berettigelse og sine kunder, hvorfor den negative vækst for AV vil få et 

lavpunkt, som vil blive vendt med en fremtidig positiv makroøkonomisk udvikling. 

                                                           
 



B&O PLAY har siden lanceringen vist en fornuftig omsætningudvikling, der dog ses svagt faldende allerede 

for 2013/14 regnskabet på baggrund af kvartalsrapporten for de første 9 måneder. Med baggrund i den 

store satsning på produktlinien, hvilket er underbygget i koncernens strategi de kommende år, samt 

distributionsudviklingen i antallet af butikker globalt og specielt i Kina, budgetteres der med en fornuftig 

omsætningsstigning i de kommende år. Det forventes drevet fortsat udvikling af distributionskanalerne 

fremadrettet og fokus på denne linie. Da butikkerne først er åbnet i 2012/13 må der derfor forventes en 

stigning fremadrettet. Omvendt skal der også tages forbehold for, at den tidligere kinesiske partner altså 

ikke kunne få det kinesiske marked til at fungere tilfredsstillende. Budgetteringen er foretaget med en 

vækst på 2% for 2013/14, stigende til 5% i 2014, og derefter 6% i resten af budgetperioden. 

Med Automotives fortsatte fornuftige vækstrate budgetteres der med en samlet vækst for 2013/14 på 10% 

eller en omsætning på DKK 601 mio. Fremadrettet forventes fortsat vækst på dette forretningsområde med 

baggrund i den stærke strategiske position, som B&O fortsat har på dette forretningsområde. Væksten er 

derfor sat til 15% i de følgende 3 år efterfulgt af en stigning på 8%. Baggrunden for at budgettere med en 

vækst på 8% i resten af budgetperioden skal findes ved usikkerheden i, hvor skalerbar at 

forretningsområdet er. Der vil med flere og flere rige i den globale befolkning også blive købt flere og flere 

biler, men forretningsområdet er dog fortsat i en udviklingsfase.  

ICEpowers potentiale er svært at vurdere, men der ses gennem perioden siden 2009/10 og til og med 

2012/13 en omsætning, der er rimeligt konstant på mellem 80 til DKK 115 mio. Koncernen oplyses selv 

meget om denne linie, og at der bedrives udvikling af meget komplekse forstærkere, men dette kan ikke 

ses på omsætningen. Det vurderes, at det fortsat vil være en lille del af koncernens fremtidige omsætning, 

og tendensen har været negativ i de seneste to driftsår, hvis man medtager kvartalsrapporten for 2013/14 

indeholdende de første 9 måneder af regnskabsåret. Den vurderes med et fald på 2% i 2013/14 og 2014/15 

og  herefter med en stigning på 3% årligt i hele budgetperioden, da den strategiske analyse ikke signalerede 

anderledes. 

Den samlede omsætningsudvikling er vist i tabel 16, hvor der på baggrund af de budgetterede 

forventninger for de fire ben i B&O’s nuværende forretning forventes samlede vækstrater på 9,7% i 

2014/15 og 10,2% for 2015/16, hvor hele setuppet i B&O er klar til at vækste efter strategiens to første år 

er gennemført. Dette vil bliver efterfulgt at nogle år medvækstrater på i alt omkring 5%, hvilket primært 

trækkes op at de globale forhold med flere og flere købere i indenfor B&O’s segment, og at det forventes, 

at distributionskanalen er gennemtænkt og de nye butikker vil generere en tilfredsstillende omsætning. 

Omsætningsforventningerne er dog meget usikre, da det både er nye markeder og en stadig ny 

produktlinie, som skal vise sit potentiale.  
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AV falder fortsat i perioden i forhold til den samlede omsætning, og er på 51,6% i 2021/22. Samtidig stiger 

B2B, hvilket er ledt af den forventede vækst for Automotive. Terminalvæksten sættes til 3%. 

Tabel 16 Budgettering af omsætningen 

	

1.	Nettoomsætning	(vækst)

	-	AV	(vækst)

	-	AV	(i%	af	nettooms.)

	-	B&O	PLAY	(vækst)

	-	B&O	PLAY	(i%	af	nettooms.)

	-	Automotive	(vækst)

	-	Automotive	(i%	af	nettooms.)

	-	ICEpower	(vækst)

	-	ICEpower	(i%	af	nettooms.)

Valuedrivers	BASE	CASE
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22

1,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9%

-2,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0%

56,8% 56,9% 56,8% 55,6% 55,1% 54,4% 53,5% 52,5% 51,6%

2,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

19,1% 18,3% 17,6% 17,3% 17,3% 17,5% 17,7% 17,8% 18,0%

10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

21,1% 22,1% 23,1% 24,7% 25,2% 25,9% 26,6% 27,4% 28,2%

-2,0% -2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2%

Valuedrivers	BASE	CASE

90 Egen tilvirkning 

Omsætningsudviklingen i tal vises i tabel 17, hvor der med de budgetterede forventninger for de fire 

produktområder vil være en omsætning på DKK 4,530 mia. i 2021/22. 

Tabel 17 Budgetteringen af omsætningen i tal 

Mio	DKK

Nettoomsætning

-	AV

-	B&O	PLAY

-	Automotive

-	ICEpower

Forecasting	af	driftsoverskud
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22

2.845								 3.122								 3.440								 3.695								 3.912								 4.121								 4.319								 4.529								 4.752								

1.616									 1.778									 1.955									 2.053									 2.156									 2.242									 2.309									 2.379									 2.450									

543											 570											 604											 640											 679											 719											 762											 808											 857											

601											 691											 794											 913											 987											 1.065									 1.151									 1.243									 1.342									

85													 84													 86													 89													 91													 94													 97													 100											 103											
91 Egen tilvirkning 

Oerskudsgrad 

Generelt ses der i koncernens strategi ”Leaner, Faster, Stronger” ikke megen fokus på at forbedre 

indtjeningen. Der er primært fokus på at øge toplinien, ligesom de fleste virksomheder i øvrigt har fokus på 

i øjeblikket. I et af punkterne omtales som nævnt dog, at man vil forsøge at købe ind til lavere priser, hvilket 

man har foretaget forskellige tiltag for at kunne opfylde.  

Som rentabilitetsanalysen viste har B&O haft store udfordringer med at tilpasse omkostningerne til en 

faldende omsætning i analyseperioden. Faktisk har alle faktorerne en utilfredsstillende udvikling i perioden, 

hvorfor koncernens nulpunktsomsætning med den nuværende afsætningsfordeling ligger i niveauet 

omkring de 2,8 til DKK 3 mia. Med forecastingen af den fremtidige omsætning til at stige til DKK 3,122 mia. i 

2014/15 budgetteres overskudsgraden lav i starten af perioden. Ud fra koncernens strategi og de i den 

strategiske analyse fremkomne oplysninger omkring behovet for teknologisk udvikling samt 

                                                           
 
 



konkurrenceintensiteten, vurderes det ikke sandsynligt, at B&O kan skære sine omkostninger 

nævneværdigt til, for at få et bedre resultat på bundlinien på nuværende tidspunkt, hvilket heller ikke 

hænger sammen med strategien på 2-5 års sigt.. B&O vurderer qua konkurrencen om samtidig at kabre 

markedsandele på de nye markeder at investere både i markedsføring samt udvikling af nye produkter, 

hvilket ses ved stigningen i goodwill trods den faldende omsætning samt markedsføringsomkostningernes 

størrelse. 

Overskudsgraden har gennem de seneste fire regnskabsår ligget i niveauet -5,07% til plus 2,97%. Fokus for 

koncernen er på toplinie, og en ændret produktportefølje hvor der sker mindre salg i det dyre segment 

Bang & Olufsen vil også tage af overskudsgraden. Omvendt vurderes Automotive at give den omvendte 

virkning ifølge brancheanalysen Porters Five Forces. Den samlede budgettering af omkostningerne er 

skitseret i tabel 18, som efterfølgende gennemgås. Undtaget er af- og nedskrivninger på materielle og 

immaterielle aktiver, der gennemgås særskilt.  

Tabel 18 Budgettering af OG drivere 

	

1.	Nettoomsætning	(vækst)	-	AV	(vækst)

Valuedrivers	BASE	CASE
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22

1,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9%-2,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Valuedrivers	BASE	CASE

-	Produktionsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

58,0% 56,5% 55,5% 55,0% 54,0% 52,0% 51,0% 51,0% 51,0%

8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 8,0%

27,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
92 Egen tilvirkning 

Produktionsomkostningerne er i de seneste periode i analyseperioden svagt stigende fra 57% til 58,7% af 

nettoomsætningen. Med baggrund i den forventede moderate omsætningsstigning i budgetperioden, fald i 

AV der har højere margin men nogenlunde tilsvarende stigning for Automotive forventes denne valuedriver 

fortsat at være høj. Produktionsomkostningerne fastsættes derfor til 58% for 2013/14, og derefter svagt 

faldende. På sigt må det forventes, at produktionsomkostningerne kan komme ned på niveau med de i 

analysens viste omkostninger, hvorfor den i terminalværdien fastsættes til 49%. 

Udviklingsomkostningerne ligger i de seneste fire år forholdsvis stabilt på 6-7,6% af omsætningen, men har 

tidligere ligget på 10-11% på omsætning omkring de DKK 4 mia. Det må derfor vurderes, at B&O har forsøgt 

at skære lidt ned på området trods det er et af de vigtigste konkurrenceparametre. Når virksomheden får 

råderum til det, forventes det, at omkostningen igen stiger.. De budgetteres derfor med 8% i 2013/14, og 

stigende til 10,5%, indtil den falder lidt tilbage, da den ikke stiger i samme takt som omsætningen.. 
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Udviklingsomkostningerne er primært faste omkostninger, men det vigtigste konkurrenceparameter, som 

B&O vurderer som deres vigtigste kompetence og konkurrencefordel. 

Markedsførings- og distributionsomkostningerne lå før krisen på omkring DKK 900 mio. Mens de 

efterfølgende har ligget på ca. DKK 700 mio., hvor de steg i 2012/13 til 728 forventeligt som følge af de 

mange butiksændringer og fremstød her. 2012/13 ses af koncernen som et dyrt år, hvor der er sket store 

ændringer distributionsmæssigt. Dette er 2013/14 også, og der forventes også fremadrettet udvikling af 

butikker og distributionen generelt ifølge koncernens strategi. Samtidig må det forventes at 

markedsføringsudgifterne justerer sig nedad fremadrettet, hvor BRIK-markedet og kunderne har lært 

brandet at kende, samt distributionskanalerne er på plads.  

Administrationsomkostningerne ligger på mellem 82 og DKK 119 mio. i de seneste fire år. De har i 

gennemsnit udgjort 3,3% af omsætningen i analyseperioden siden 2005/06. Niveauet forventes at følge 

prisudviklingen og stige lidt i perioden og sættes til 3% af omsætningen gennem hele budgetperioden. 

Afskrivningerne på immaterielle og materielle aktiver forventes at stige i budgetperioden, da der ses en 

stigende tendens til større aktivering af udviklingsomkostninger. Dette vil blive særskilt argumenteret under 

punktet om immaterielle og materielle aktivers størrelse på balancen. 

Immaterielle og materielle aktiver 

Immaterielle aktiver er steget væsentligt gennem de senere år. Ifølge regnskabsgrundlaget, side 60 og 72 i 

årsrapporten for 2012/13 så afskrives udviklingsprojekter lineært over 3-6 år, som er den forventede 

levetid. Projekterne er steget markant gennem de analyseperioden fra i alt DKK 403 mio. i 2009/10 til DKK 

662,9 mio. i 2012/13. I 2012/13 er der ikke foretaget nedskrivninger af de immaterielle og materielle 

aktiver, men alene ordinære afskrivninger. Stigningen i aktiveret af udviklingsomkostninger samt 

afskrivninger er fortsat i kvartalsrapporten for de første 9 måneder af 2013/14, hvor udviklingsprojekterne 

er afskrevet med DKK 177,5 mio. mod DKK 157,8 mio. for samme periode i sidste driftsår.  

Materielle aktiver vedrører primært grunde og bygninger samt produktionsanlæg. Produktionsanlæg 

afskrives lineært over 3-6 år og udgør 32% af de materielle aktiver, mens der ikke afskrives på bygninger, og 

disse udgør 42% af aktiverne.  

Stigningen i aktiveringen af de immaterielle aktiver forventes at fortsætte fremadrettet, hvorfor de 

budgetteres at stige fra DKK 723 mio. i 2012/13 til 750, og derfor en støt stigning de følgende 3 år, 

hvorefter det forventes at blive forholdsvis konstant, da fokus i forhold til budgetplanlægningen forventes 

at blive på omkostninger fra ledelsens side derefter. 



Materielle aktiver forventes at være forholdsvis konstante, ligesom de historisk har været både i beløb og i 

forhold til omsætningen.  

Da immaterielle aktiver bliver en større del af aktiverne i budgetperioden, vil der på grund af den hurtigere 

afskrivning af disse lineært over 3-6 år også ske større afskrivninger fremadrettet. 

De budgetterede afskrivninger for aktiverne er derfor beregnet på følgende måde. Udregningen er modsat 

de øvrige valuedrivers i beregning af overskudsgraden ikke foretaget som en procentdel af omsætningen, 

men i stedet på baggrund af andelen af immaterielle og materielle aktiver. Det ses, at jo større andelen af 

immaterielle aktiver bliver i analyseperioden i forhold til materielle, desto større bliver de årlige 

afskrivninger, der stiger fra 22,6% i 2010/11 til 27,% i 2012/13. Tendensen forventes at fortsætte og 

vurderes derfor til 28-29% i budgetperioden. 

En af koncernens store udfordringer er de store udviklingsomkostninger, som aktiveres og skal afskrives de 

kommende år, hvilket tager en stor del af overskudsgraden. 

Den samlede udvikling i af- og nedskrivningerne  på de materielle og immaterielle samt størrelsen på 

balancen i forhold til den samlede omsætning ses i tabel 19. 

Tabel 19 Afskrivningernes udvikling samt balanceudviklingen for mat. og immat. aktiver 

	

1.	Nettoomsætning	(vækst)	-	AV	(vækst)

Valuedrivers	BASE	CASE
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22

1,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9%-2,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Valuedrivers	BASE	CASE

	-	Af-	og	nedskrivninge -28,0% -29,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0%

5.	Immaterielle	og	materielle	aktiver	/	nettoomsætning

	-	Immaterielle	aktiver	/	nettoomsætning
	-	Materielle	aktiver	/	nettoomsætning

43,0% 42,0% 40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 37,0%

26,0% 25,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0%
17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%

93 Egen tilvirkning 

Skattesats 

Selskabsskatteprocenten er fast til 25%, som er virksomhedsskatteprocenten i Danmark, og ligger fint i tråd 

med den gennemsnitlige skattesats, der er betalt. Politiske forhold i PESTLE-analysen gav ikke oplysninger 

om generelle ændringer i skatteforholdene på makro-niveau og selskabets strategi og oplysninger i øvrigt 

har heller ikke gjort, at der skal vurderes andre forhold i forhold til skatteansættelsen. Dog vil øget salg i 

Kina betyde ændringer af de generelle skatteforhold, hvilket dog ikke er vurderet her. 
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Net working capital  

Arbejdskapitalen i forhold til nettoomsætning er den sidste af de valgte value drivere for B&O’s fremtidige 

vækst. I analyseperioden. Som det ses i tabel 20 i de sidste år af analyseperioden, har koncernen været god 

til at få længere leverandørkreditter, hvorfor leverandørgæld løbende er steget i perioden. Samtidig er 

tilgodehavender steget og varebeholdninger ligeså, hvilket samlet har givet en negativ udvikling for 

virksomhedens arbejdskapital. Varebeholdning er dog blandt andet begrundet i opbygning af varelager i de 

mange butiksåbninger i Kina, hvorfor niveauet må forventes at blive normaliseret fremadrettet.  

Tabel 20 Historisk NTW udvikling 

	1.	Nettoomsætning	(vækst)

Valuedrivers	BASE	CASE
2010/11 2011/12 2012/133,8% 4,9% -6,4%

Valuedrivers	BASE	CASE

	-	Varebeholdning	/	nettoomsætning

	-	Tilgodehavender	fra	salg	/	nettoomsætning

	-	Andre	tilgodehavender	/	nettoomsætning

	-	Leverandører	af	varer	m.m.	/	nettoomsætning

	-	Anden	gæld	/	nettoomsætning

Andre	driftsaktiver	/	nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser	/	nettoomsætning

19,7% 20,4% 22,0%

13,7% 15,0% 17,5%

1,6% 1,7% 2,4%

8,0% 9,7% 12,1%

10,4% 9,4% 8,7%

7,3% 13,7% 24,9%

6,5% 6,8% 6,9% 94 Egen tilvirkning 

Der budgetteret derfor med varebeholdninger falder svagt i forhold til omsætningen i budgetperioden. 

Som vist i tabel 21. Samtidig at tilgodehavender fortsat vil ligge på 17%, men falder midt i budgetperioden. 

Årsagen til de stigende tilgodehavender kan findes ved det større og større salg af B&0 PLAY, som også sker 

til 3. parter., som kan have forhandlet sig til  disse betalingsbetingelser i starten. Efterhånden må det dog 

vurderes, at disse kontrakter vil kunne forbedres ved.  

B&O’s stærke forhandlingsstyrke overfor leverandørerne, som blev påvist i Porters Five Forces ses i working 

capital ved, at B&O har formået at få længere leverandørkreditter, ses i analyseperiodens udvikling for 

leverandørgæld.. Dette niveau forventes at fortsætte, hvorfor leverandørgæld ansættes til 12% stigende til 

13% af omsætningen. 

Tabel 21 Budgettering af NTW udviklingen 

	1.	Nettoomsætning	(vækst)

Valuedrivers	BASE	CASE
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/221,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9%

Valuedrivers	BASE	CASE

6.	Net	working	capital	/	nettoomsætning

	-	Varebeholdning	/	nettoomsætning

	-	Tilgodehavender	fra	salg	/	nettoomsætning

	-	Andre	tilgodehavender	/	nettoomsætning

	-	Leverandører	af	varer	m.m.	/	nettoomsætning

	-	Anden	gæld	/	nettoomsætning

Andre	driftsaktiver	/	nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser	/	nettoomsætning

18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,0% 14,5% 14,5% 14,5%

21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0%

9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%
95 Egen tilvirkning 

                                                           
 



  

WACC 

For at kunne lave en værdiansættelse af B&O, er det nødvendigt at vurdere, hvad de vægtede 

kapitalomkostninger for koncernen er. Det vil sige hvad henholdsvis ejernes samt fremmedkapitalens 

afkastkrav er, og derigennem kunne beregne, om koncernen skaber en større værdi end afkastkravet. 

Wacc står for weighted average cost of capital og afspejler den samlede vægtede kapitalomkostning. For at 

fastlægge WACC skal de underliggende drivere fastsættes, som er: 

- Risikofri rente 

- BETA 

- Markedsrisikopræmien 

- Likviditetspræmie 

- Selskabsspecifikt risikotillæg 

- Selskabsskatteprocent 

Den samlede beregning af WACC kan ses i figur 4. Den enkelte områder i ejernes og fremmedkapitalens 

afkastkrav gennemgås under de enkelte punkter. Til beregning af den endelige WACC divideres 

markedsværdien af egenkapitalen (VO, EK) med netto driftsaktiverne (VO, NDA). Dette tal ganges med 

ejernes afkastkrav. De netto finansielle forpligtelser divideres med netto driftsaktiverne, og ganges med 

fremmedkapitalens afkastkrav defineret ved de finansielle omkostninger efter skat. 

Figur 4 Beregning af WACC 

Risikofri	rente	+	(Beta	*	Markedets	risikopræmie)	+	likviditetspræmie

(Risikofri	rente	før	skat	+	selskabsspecifikt	risikotillæg)	*(1-selskabsskatteprocenten)

(V0,EK	/	V0,NDA)	*	Ejernes	afkastkrav	+	(V0,NFF	/	V0,NDA)	*	

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg)	

Beregning	af	WACC

Ejernes	afkastkrav	(re)

Fremmedkapitalens	afkastkrav	(rg)

WACC

96 Egen tilvirkning på baggrund af teori. 

Risikofri rente 

Den risikofri rente er den rente, som man i markedet kan placere sine midler til uden nogen form for risiko 

for tab. Da der i realiteten altid vil være en risiko uanset, hvordan man vælger at placere sine midler, 
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benyttes i praksis den 10-årige statsobligations effektive rente97. Da denne kan svinge afhængig af 

konjunkturerne og eventuel uro i markedet, er det valgt her at tage et gennemsnit af den danske 10 årige 

statsobligation fra 05.2004 til 04.201498. Dermed får man også udsvingene heri, hvilket giver en mere 

retvisende risikofri rente for budgetperiodens 10 år end blot at tage den nuværende rente. 

Statsobligationens rente har i den periode i gennemsnit være 3,13%, hvor den dog i den seneste periode 

har ligget en del lavere. For ikke at få en overvurdering af B&O på baggrund af alene konjunkturerne blandt 

andet, er gennemsnittet valgt som det mest retvisende for placering risikofrit i markedet. 

Beta 

Beta udtrykker værdipapirets kursfølsomhed i forhold til den samlede markedsportefølje.  

Markedsporteføljen har en Beta på 1, så udsving i forhold til 1 betyder, at B&O enten er mere eller mindre 

følsom .  

Muligheden for at fastlægge Beta kan ske ved udsving i aktien i forhold til markedsporteføljen hver dag i en 

periode på for eksempel 360 dage. Udsvingene bør ikke blot måles dagligt, men hvert minut for at beregne 

en Beta og dermed aktiens volatilitet i forhold til det samlede indeks. 

Dette vurderes ikke at være muligt. En anden løsning er se på, hvad konkurrenters Beta vurderes til, og så 

forholde sig til, om B&O’s Beta i den forbindelse bør være større eller mindre. 

Hvis der ses på en vurderet Beta, som Reuters har foretaget, der beregnes Beta til 0,9299, hvorved B&O kun 

svinger med 0,92 når markedet svinger med 1. Det vurderes dog, at B&O’s betas må ligge højere end dette. 

Branchen er særdeles konjunkturfølsom, og i særdeleshed det segment som B&O konkurrerer på primært 

med Bang & Olufsen og Automotive. Derfor fastsættes Beta til at svinge mere end markedsporteføljen. 

Beta fastsættes til 1,1. 

Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er det afkast, som investorerne forventer at modtaget for at investere på det 

marked, som virksomheden befinder sig på. I realiteten burde markedets risikopræmie derfor beregnes 

som det globale marked, hvilket det dog ikke er mulighed for at finde oplysninger omkring. I praksis 

benyttes derfor markedsrisikoen for Danmark, som fastsættes til 5,4% ifølge bogen ”Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – en praktisk tilgang”100. 
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98

 http://www.statistikbanken.dk/statbank5A/selectVarVal/define.asp?Maintable=MPK3&Plangauge=0 
99

 http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=BO.CO 
100

 Bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 4. udg. side 44 



Markedsrisikoen ganges med Beta for at belyse B&O’s samlede risiko på det givne marked, hvilket med en 

beta på 1,1 og markedsrisikopræmien på 5,4% giver en samlet risiko på B&O på 5,94% 

Likviditetspræmie 

En eventuel likviditetspræmie skal fastsættes på baggrund af om aktien er svært omsættelig. Såfremt der 

var meget lav omsætning i B&O’s aktier kan det være svært at komme at med dem, når man som 

aktionærer ønsker det. Samtidig kan gøre det sværere at få den pris, som et perfekt marked ville 

værdiansætte kursen til. Hvis der var meget store storaktionærer, ville dette også kunne danne baggrund 

for at der skulle være en større likviditetspræmie. 

DA B&O ikke er en del af C20 er der samtidig mindre bevågenhed omkring aktien og også mindre 

omsætning. Dog vurderes det at B&O er en folkeaktie på niveau med Vestas, hvorfor der er mange 

småaktionærer, som ligesom i Vestas giver en del omsætning i aktien selv ved små justeringer. Det ses ikke, 

at øvrige aktionærer anvender en likviditetspræmie, men på baggrund af, at aktien ikke er en del af C20 er 

der fastsat en likviditetspræmie på 0,2. Likviditetspræmie er et meget individuelt instrument, da 

teoribøgerne om værdiansættelser af virksomheder ikke giver svar på en korrekt måde at værdiansætte en 

likviditetspræmie på. 

Selskabsspecifikt risikotillæg 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er det rentetillæg, som bankerne i forbindelse med långivning mener skal 

tillægges den enkelte virksomhed i forhold til den risikofrie rente. Bang & Olufsen har i øjeblikket en meget 

lav gæld, men de har dog netop forsøgt at være ude i lånemarkedet, hvilket dog ikke endnu har givet 

resultater101. På baggrund af koncernens renteudgifter, kan det dog estimeres, at de betaler en rente i 

niveauet 6,5 – 7,8 % i de to seneste år, hvor der så fratrækkes den risikofrie, der vurderes til 2,5%. Med 

baggrund i de historiske resultater specielt i de seneste år af analyseperioden vil risikotillægget dog stige 

indtil der vises bedre resultater, og selskabets strategi ikke blot er snak, men også ses på de finansielle 

resultater i positiv retning. Derfor fastsættes risikotillægget i dagens marked for B&O til 5,2%.  

Den samlede analyse af WACC for B&O er vist i tabel 22. 
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Tabel 22 Beregning af WACC 

WACC

Markedsværdi	af	EK	(V0,EK) 1.031													

Markedsværdi	af	NFF	(V0,NFF) -745															

Markedsværdi	af	virksomheden	(V0,NDA) 1.776													

Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27%

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25%

WACC 8,004%

Ejernes	afkastkrav	(re)

Risikofri	rente	efter	skat 3,13%

Beta 1,10

Markedets	risikopræmie 5,40%

Likviditetspræmie 0,20%

Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27%

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg)

Risikofri	rente	før	skat 3,13%

Selskabsspecifikt	risikotillæg 5,20%

Selskabsskatteprocent 25,00%

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25%  

102
 Egen tilvirkning 

Værdiansættelse 

B&O kan nu værdiansættes ifølge de to værdiansættelsesmodeller DCF og RIDO, som det ses i tabel 23.  

DCF (discounted cash flows) er den første værdiansættelsesmodel, og beregner virksomhedens fremtidige 

cash flows, som ved hjælp af WACC tilbagediskonterer cash flowene til nutidsværdi. Hertil tillægges 

nutidsværdien af terminalværdiperioden, samt netto finansielle forpligtelser trækkes fra. Som det ses i DCF-

modellen, betyder terminalværdien meget, da de fremtidige cash flows tilbagediskonteret generer DKK -

380 mio. 

Samlet kan B&O på en aktiekapital på 39.168.414 aktier efter der er fratrukket selskabets egenbeholdning 

på 102.021 aktier, værdiansættes til DKK 1.031 mio. (1.031.113.445 kr.) eller en aktiekurs på 26,33 kr.  

                                                           
 



Tabel 23 Værdiansættelse af B&0 på baggrund af DCF og RIDO 

g 3,00%

WACC 8,004%

Mio.	DKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultatopgørelsen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

Omsætning 2.814													 2.845							 3.122							 3.440							 3.695							 3.912							 4.121							 4.319							 4.529							 4.752							 4.894							 5.041						

Driftsomkostninger	+	andet	DO -2956,7 -3.016						 -3.184						 -3.458						 -3.729						 -3.962						 -4.072						 -4.227						 -4.423						 -4.551						 -4.540						 -4.714				

Driftsoverskud -143															 -172									 -63										 -18										 -33										 -50										 49											 93											 107										 201										 354										 327									

Balancen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

NDA 2.311													 2.128							 2.273							 2.435							 2.579							 2.731							 2.773							 2.842							 2.935							 3.079							 3.122							 3.216						

NFF -745															

Egenkapital 1.641													

Pengestrømsopgørelsen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

DO -172									 -63										 -18										 -33										 -50										 49											 93											 107										 201										 354										 327									

∆NDA -184									 145										 163										 144										 151										 43											 69											 93											 144										 43											 94										

FCFF 12											 -208									 -181									 -177									 -201									 6													 24											 14											 57											 310										 233									

Diskonteringsfaktor 0,9259					 0,8573					 0,7937					 0,7349					 0,6805					 0,6300					 0,5833					 0,5401					 0,5001					 0,4630					

Mio.	DKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DCF-modellen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

FCF 12											 -208									 -181									 -177									 -201									 6													 24											 14											 57											 310										 233									

PV	af	FCF 11											 -178									 -144									 -130									 -137									 4													 14											 7													 28											 144										

Samlet	PV	af	FCF	til	2021 -380															

+	PV	af	terminalværdi 2.156													 4.656						

Virksomhedsværdi 1.776													

-	Bogført	værdi	af	NFF -745															

-	Minoritetsinteresser -																	

Værdi	af	egenkapital 1.031													

Antal	aktier 39.168.414				

Aktiekurs 26,33

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RIDO-modellen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

RIDO -357									 -233									 -200									 -228									 -256									 -170									 -129									 -121									 -34										 107										 77										

PV	af	RIDO -330									 -200									 -159									 -168									 -174									 -107									 -75										 -65										 -17										 50											

Samlet	PV	af	RIDO	til	2021 -1.246												

+	PV	af	terminal	værdi 710																 1.533						

+	NDA 2.311													

Virksomhedsværdi 1.776													

-	Bogført	værdi	af	NFF -745															

-	Minoritetsinteresser -																	

Værdi	af	egenkapital 1.031													

Antal	aktier 39.168.414				

Aktiekurs 26,33

Værdiansættelse	BASE	CASE	-	FCFF	og	RIDO

103 Egen tilvirkning 

RIDO-modellen, der beregner residualindkomsten, det vil sige de overnormale afkast, bruges derefter som 

en test af, om man har foretaget værdiansættelsen i DCF korrekt, da DCF er den mest anvendte model. 

RIDO beregner, hvor meget højere afkastet er i forhold til årets afkastkrav, som er wacc’ens krav til netto 

driftsaktiverne. Som det ses, er afkastet under afkastkravet i de første 9 år af budgetperioden. Hertil 

tillægges så tilbagediskonteringen af terminalværdien samt værdien af virksomhedens netto driftsaktiver, 

og de netto finansielle forpligtelser fratrækkes. 
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Samlet viser værdiansættelsen, at de frie cash flow vil være negative indtil 2018/19, hvilket kan give 

virksomheden finansielle udfordringer. Dette ses allerede ved, at de har haft udfordringer, som nævnt 

tidligere, med at optage gæld på lånemarkedet. 

En værdiansættelse af B&O til DKK 1.031 mio. kan synes meget lav, når man kan se, at koncernen har en 

bogført egenkapital på DKK 1641 mio. Det er dog vigtigt i den kontekst at se på en vurdering af de aktiver, 

som danner baggrund for den bogførte egenkapital. 

I den forbindelse kommer man ikke udenom igen at skulle forholde sig til koncernens immaterielle aktiver, 

der er steget fra DKK 356 mio. i 2005/06 til DKK 735 mio. i 2012/13. I samme er omsætningen faldet fra DKK 

4.225 mio. til 2.814. Allerede i 2012/13 var immaterielle aktiver på DKK 711 mio., hvorfor disse indenfor de 

næste 3-6 år skulle afskrives i takt med, at aktiverne gav den forventede omsætning. 

Dette er bare ikke sket endnu. Og med tanke på den historiske udvikling vurderes de immaterielle aktiver 

overvurderet. Dette giver udfordringer i forhold til overskudsgraden, da den fremtidige rentabilitet ikke kan 

honorere afskrivningerne af de materielle og immaterielle aktiver, hvilket ses i tabel 24. Den høje andel af 

primært afskrivninger gør, at overskudsgraden er negativ indtil 2018/19.  

Tabel 24 Overskudsgrad i værdiansættelsen - kurs 26,33 

Mio.	DKK

Bruttoavanceprocent

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning

OG	fra	salg,	før	skat

	-	Skat

OG	fra	salg,	efter	skat

	+/-	Andre	poster	efter	skat

OG

2006/07 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

43,50% 44,50% 45,00% 46,00% 48,00% 49,00% 49,00% 49,00% 51,00% 51,00%

-8,00% -8,00% -9,00% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -8,00% -7,00% -7,00%

-23,00% -23,00% -23,00% -23,00% -22,00% -22,00% -22,00% -22,00% -21,00% -21,00%

-3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-12,18% -11,20% -11,20% -11,20% -10,92% -10,64% -10,36% -10,36% -10,36% -10,36%

-2,68% -0,70% -1,20% -1,70% 1,58% 2,86% 3,14% 5,64% 9,64% 12,64%

0,67% 0,18% 0,30% 0,43% -0,40% -0,71% -0,78% -1,41% -2,41% -3,16%

-2,01% -0,53% -0,90% -1,28% 1,19% 2,15% 2,36% 4,23% 7,23% 9,48%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-2,01% -0,53% -0,90% -1,28% 1,19% 2,15% 2,36% 4,23% 7,23% 9,48%

Forecasting	af	OG	drivere

104 Egen tilvirkning 

Samtidig må koncernens strategi om en omsætning på DKK 8-10 mia. og en EBIT-margin på over 12% senest 

i regnskabsåret 2015/16 vurderes som usandsynlig. 

I værdiansættelse vurderes omsætningen af være DKK 3.440 mio. i 2015/16, hvilket på baggrund af de to 

første år af strategien, som ikke har givet et omsætningsløft overhovedet, som mere realistisk. 

                                                           
 



Følsomhedsanalyser 
For at vurdere, hvor følsomt selskabets budgetterede udvikling er, udarbejdes der en scenarie-analyse af et 

bedre samt et dårligere udfald – positiv og negativ case scenario. På denne måde kan man derved udlede et 

interval, som aktiekursen bør være indenfor, og ikke kun en specifik kurs.  

Positivt scenarie 

Nettoomsætningens fremtidige udvikling vurderes at være den mest usikre valuedriver fremadrettet. Da 

driften som vist i værdiansættelsen qua den lave overskudsgrad havde meget lidt indflydelse på 

aktiekursen, vil en ændring i omsætningen ikke betyde særlig meget for værdiansættelsen. En stigning på 

2% i omsætningen gennem hele budgetperioden uden at ændre andre valuedrivers på alle fire vil blot give 

en kurs på 28,33 mod 26,33 i base case scenariet 

Dog må det forventes, at en højere omsætning vil resultere i lave omkostninger i forhold til omsætningen, 

da en del af disse er faste omkostninger. Som nævnt tidligere kan det på baggrund af analyseperioden 

vurderes, at B&O’s nulpunktsomsætning ligger i intervallet 2,8 til DKK 3,0 mia. 

Der budgetteres derfor samtidig med en stigning i EBITDA-margin i det positive scenario på lidt under 1% 

ved at produktionsomkostningerne sættes 0,5% lavere alle år samt af markedsførings- og 

distributionsomkostninger ligeledes sættes 0,5% lavere i alle år. 

Samlet giver det følgende ændringer som vist i tabel 25. 

Tabel 25 Positivt scenarie valuedrivers 

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

1.	Nettoomsætning	(Positivt	scenarie) 3,1% 11,7% 12,2% 9,4% 7,9% 7,3% 6,8% 6,9% 6,9% 3,0% 3,0%

Nettoomsætning	(Base	case) 1,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9% 3,0% 3,0%

2.	EBITDA-margin	(Positivt	scenarie) 5,0% 10,5% 11,5% 11,0% 10,5% 13,5% 14,5% 14,5% 17,0% 21,0% 24,0%

EBITDA-margin	(Base	case) 4,0% 9,5% 10,5% 10,0% 9,5% 12,5% 13,5% 13,5% 16,0% 20,0% 23,0%

Positivt	scenarie	vs.	Basis	scenarie

105
 Egen tilvirkning 

Med disse små ændringer i forhold til base case beregnes der en aktiekurs på 38,62 kr. med en WACC på 

8,273% 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DCF-modellen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

FCF -12																	 -231															 -207															 -209															 -241															 -15																	 5																				 -6																			 45																				 411																		 320																		

PV	af	FCF -11																	 -197															 -163															 -152															 -162															 -9																			 3																				 -3																			 22																				 185																		

Samlet	PV	af	FCF	til	2021 -487																		

+	PV	af	terminalværdi 2.744																 6.075															

Virksomhedsværdi 2.257																

-	Bogført	værdi	af	NFF -745																		

-	Minoritetsinteresser -																				

Værdi	af	egenkapital 1.512																

Antal	aktier 39.168.414								

Aktiekurs 38,62

106 Egen tilvirkning 
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Negativt scenarie 

I det negative scenarie budgetteres der med omvendte vækstrater i forhold til det positive scenarie. Det 

betyder en fremtidig vækst for hver af de fire produktlinier på 2% lavere end i base case, samt at de 

betydende omkostninger, produktions og distributions- og markedsføringsomkostninger, budgetteres 0,5% 

højere end i base case. Dette giver følgende budgetteringer for de to valuedrivers som skitseret i tabel 25. 

Tabel 26 Negativt scenarie valuedrivers 

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

1.	Nettoomsætning	(Negativt	scenarie) 10,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Nettoomsætning	(Base	case) 1,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9% 3,0% 3,0%

2.	EBITDA-margin	(Negativt	scenarie) 3,0% 8,5% 9,5% 8,5% 7,5% 11,5% 12,5% 12,5% 15,0% 19,0% 22,0%

EBITDA-margin	(Base	case) 4,0% 9,5% 10,5% 10,0% 9,5% 12,5% 13,5% 13,5% 16,0% 20,0% 23,0%

Negativt	scenarie	vs.	Basis	scenarie

107 Egen tilvirkning 

Med disse forudsætninger bliver de vægtede kapitalomkostninger defineret ved WACC  7,652% og 

aktiekursen beregnet på baggrund af DCF og RIDO bliver på 16,50 kr. 

Samlet er der på baggrund af budgetteringen i base case og scenarie-analyserne af de mest betydende 

valuedrivers for B&O defineret et kursspread på mellem 16,5 og 38,62 kr. med 26,33 som forventet kurs. 

Det kan samtidig ses, at en ændring i omsætningen på 2% med de øvrige antagelser giver en ændring i 

kursen på 10-12 kr., men det nuværende leje, som selskabet budgetmæssigt ligger i. 

Med en nuværende aktiekurs på 62,00 kr.108 vurderes aktien overvurderet og denne analyse ansætter en 

salgsanbefaling på aktien. Det ses ikke muligheder, for at budgettere mere positivt om fremtiden for B&O’s 

indtjening end det i værdiansættelsen er foretaget. Umiddelbart må den nuværende aktiekurs derfor være 

koblet op på brandets værdi i sig selv, og altså ikke going concern. Alternativt vurderes den blot forkert 

prissat i markedet. Tilbagediskontering af de fremtidige cash flows via DCF giver lave værdier i det meste af 

budgetperioden, da der i øjeblikket er stor usikkerhed om det fremtidige indtjeningspotentiale baseret på 

de sidste års resultater, som viser negativ trend både for omsætningen og overskudsgraden. 

En investering i B&O på nuværende tidspunkt vil være med meget stor usikkerhed, og man kan både 

risikere en fremtidig høj gevinst, såfremt de alligevel indfrier deres vækstforventninger. Omvendt ses der 

også mulighed for, at man kan få et stort tab på baggrund af den aktuelle kurs. 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
108

 Lukkekurs for B&O A/S d. 10.05.2014. 



Kreditmæssige udfordringer og risikotillæg 

I værdiansættelsen er der blevet vurderet, hvordan situationen så ud fra ejernes side, og hvad aktiekursen 

burde ligge på. I beregningen af WACC indgår både afkastkravet for ejerne, men også afkastkravet for 

fremmedkapitalen, altså banker og institutionelle långivere. 

Det er derfor interessant at kigge på, hvordan situationen beskrevet og vurderet ser ud fra et 

indtjeningsmæssigt synspunkt for fremmedkapitalen, da B&O i øjeblikket er i markedet for søge kapital til 

fremtidige investeringer.  

Som budgetteringen og scenarierne har vist, har B&O nogle problematiske år foran sig, hvor de skal forsøge 

at vende en negativ udvikling, som blev analyseret i rentabilitetsanalysen. Derfor er B&O på en populært 

sagt brændende platform. Dette da de er præget af negativ omsætningsudvikling, negativ overskudsgrad 

og en negativ udvikling i aktivernes omsætningshastighed, der er alt for lav. Generelt set er rentabiliteten 

den store udfordring. Samtidig har de ifølge en pressemeddelelse i april 2014 behov for kapital til de 

fremtidige vækstplaner og for at kunne udvikle sig109. Behovet for kapital, og den manglende 

finansieringsplan sendte i sidste ende selskabet på børspause, da der var gået rygter i markedet omkring 

dette sammenholdt med den negative udvikling regnskabsmæssigt. 

Der er som altid tre mulige løsninger for den fremtidige strategi for B&O. Det kan gå som forventet, bedre 

eller dårligere, som vist i figur 5. I det følgende vil der blive vurderet nogle bevæggrunde for, at B&O i dag 

kan have svært ved at skaffe kapital på fornuftige vilkår og med en rente, der ligger under deres fremtidige 

forventede ROIC.  

                                                           
109

 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73500270:drama-på-børsen-boaktien-styrtdykker-efter-
børspause.html 
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Figur 5 Fremtidig udvikling for en virksomhed 

 

110 Slide fra forelæsningen ”Finansielle rekonstruktioner” i fager Private Equity på HDF, CBS efterår 2013 

Den nedadgående omsætning i analyseperioden, der blev gennemgået i rentabilitetsanalysen, er en stor 

udfordring for B&O. De har ikke siden krisen formået at løfte omsætningen, og trods de nu 5 år med en 

omsætning på ca. DKK 2,8 mia. har de svært ved skabe en positiv overskudsgrad. Det vidner om, at 

koncernen balancerer omkring nulpunktsomsætningen, og strategien om at skulle kunne løfte denne 

omsætning til DKK 8-10 mia. indenfor 3 år virker mildest talt urealistisk. 

I tabel 27 ses de stigende af- og nedskrivninger, der også forventes at stige i 2012/13. Afskrivningen af disse 

kan ganske enkelt ikke følge med indtjeningen, og blandt derfor skabes der en utilfredsstillende 

overskudsgrad. 

Tabel 27 Historisk rentabilitet 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Poster	fra	resultatopgørelse:

Nettoomsætning 4.225					 4.376									 4.092									 2.790									 2.762									 2.867									 3.008									 2.814									

Tal	til	anvendelse	i	nøgletals	analyse

Af-	og	nedskrivninger -232							 -249											 -297											 -285											 -245											 -240											 -256											 -331											

Driftsoverskud	fra	salg	efter	skat	(CORE	DO) 299								 374												 146												 -368											 -46												 45													 91													 -144											

OG	fra	salg,	før	skat 10,39% 12,11% 4,72% -17,81% -2,17% 2,09% 4,09% -6,68%
111 Egen tilvirkning 

                                                           
 
 



Soliditeten i selskabet er som vist i tabel 28 fornuftig. Der er en soliditet eksklusive de immaterielle aktiver 

på 44,8%, hvilket er et pænt niveau.  

Tabel 28 Soliditet 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Soliditet 59,8% 56,8% 52,6% 58,0% 58,4% 61,3% 56,2% 59,5%

Soliditet	eksl.	Immat. 54,2% 49,0% 44,3% 49,5% 48,5% 49,2% 42,0% 44,8%
112

 Egen tilvirkning 

Aktiverne fratrukket immaterielle vurderes korrekt vurderet, og dermed ser kapitalen fornuftig ud. 

Udfordringen for B&O er at estimere koncernens fremtidige indtjeningspotentiale, som gør, at långiverne 

vil stille faciliteter til rådighed til en lånerente som er lavere end selskabets ROIC. Alternativt kan 

låneoptagelsen ikke betale sig for B&O. 

Udviklingen fremadrettet ligner i øvrigt meget lig den historiske udvikling, hvor det i tabel 28 skitseres EVA-

udviklingen. Værdiskabelsen i analyseperioden på baggrund af den definerede WACC på 8,004% har som 

vist ikke været tilfredsstillende med kun en positiv værdiskabelse i 2006/07. 

Tabel 29 EVA-udvikling i analyseperioden 

Economic	Value	Added	(EVA) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

WACC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ROIC-WACC 15,84% -0,19% -29,86% -12,04% -5,12% -3,32% -14,18%

EVA 256												 -3														 -499											 -187											 -80												 -63												 -328											

Ændring	i	EVA -259											 -496											 312												 107												 16													 -264											
113 Egen tilvirkning 

Långivere vil med den historiske udvikling og den meget store usikkerhed om det fremtidige 

indtjeningspotentiale kræve en høj margin for at stille faciliteter til rådighed for B&O. Som for en investor, 

der ønsker at købe aktier i B&O, skal risiko og afkast også hænge sammen for långiverne. Hvis en bank 

derfor skulle beregne den margin, som var nødvendig for at de fik en positiv indtjening på udlån til B&O 

ville de benytte nøgletallet ROAC, også kaldt RAROC. Dette står for Return on adjusted capital, og viser 

afkastet af den allokerede kapital for udlånet. Med baggrund i B&O’s seneste regnskaber for 2011/12 og 

2012/13 vil den allokerede kapital ligge højt, da overskudsgraden i det seneste år har været negativ med -

6,68%. Ratingen af B&O, der primært henføres til det generede frie cash flow, vil altså være lav, da 

sandsynligheden for konkurs vurderes forholdsvis høj i et kredit- og ratingmæssigt perspektiv.  
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Dette viser B&O’s aktuelle udfordringer, hvor de har været ude i markedet for at søge kapital, men ikke 

endnu har lavet en endelig aftale. For de dårlige historiske resultater gør, at de selv i et konkurrencepræget 

erhvervsmarked for udlån vil blive pålagt en marginal, der ligger højere end deres aktuelle ROIC kan 

honorere. Og formodentligt også hvad den vil kunne honorere de kommende år trods deres egne 

udmeldinger om en overskudsgrad på 12% senest i 2015/16.  

I så fald skal direktionen virkelig tro på, at strategien kan indfries og alle seks delmål kan nås. Specielt alle 

de finansielle mål. Og dette er B&O’s største udfordringer i øjeblikket. At de kan vælge at geare ned, hvilket 

blot vil forværre de finansielle resultater, da driften kræver en omsætning over DKK 3 mia. Eller de kan 

vælge og optage gæld og forvente at få en negativ EVA det kommende år til to igen, medmindre de får 

vækstet voldsomt, så overskudsgraden kan blive positiv. 

At geare ned driftsmæssigt vurderes dog ikke muligt med de strategiske forudsætninger, der ses for 

selskabet. Omvendt kan koncernen heller ikke i særlig lang tid endnu kunne klare endnu mere gæld uden at 

væksten i omsætningen viser sig, så både driftsomkostninger og gæld kan honoreres med et fornuftigt 

afkast til aktionærerne til følge. 

 



Konklusion 

Analysen af B&O har vist en virksomhed, der overordnet mangler at finde opskriften på, hvordan deres 

fremtidige værdiskabelse bliver tilfredsstillende. Der er lanceret en strategi, som efterhånden ser mere og 

mere urealistisk ud, jo tættere man kommer på at de finansielle mål i strategien skal indfries. 

I den strategiske analyse blev der vurderet store udfordringer fremadrettet for B&O., og de samlede 

forretningsmæssige risici for koncernen blev vurderes som høje. Hovedelementerne her var, at koncernen 

har foretaget nogle strategimæssige korrekte valg. Specielt opstarten af et B2B-marked for at forsøge at 

blive mindre konjunkturfølsomt er positivt, og fremgangen her har været god. Ledelsens evne til at se dette 

Blue Ocean marked vurderes korrekt. Kernen i B&O, produktlinien AV, viser dog fortsat en faldende trend, 

hvilket er særdeles bekymrende, da det er her, at koncernen skulle opnå de høje margins qua 

konkurrenceparametrene for denne  linie.  

Det vurderes generelt usikkert, om luksusbrands som B&O og Loewe reelt har mulighed for at skabe en 

fornuftig indtjening med deres forretningsmodel som high end brands, hvor prisen betyder meget mindre 

end brandet i sig selv. Begge selskaber har nu været i krise siden den økonomiske krise, og dette skaber en 

stærk tvivl om, om ændringerne teknologisk og sociokulturelt har gjort, at omsætningspotentialet for 

denne forretningsmodel er for lavt. B&O forsøger dog at imødekomme dette med den nye produktlinie 

B&O PLAY, der har vist fornuftig fremgang, men dog ikke kan honorere den samtidige tilbagegang for Av-

linien 

Omvendt gør de sociokulturelle forhold i verden gør dog, at elektronikmarkedet vil vækste i årene 

fremover, og dette sammenholdt med samfundsøkonomisk vækst i BRIK-landene skaber muligheder for at 

både vækste omsætningsmæssigt og indtjeningsmæssigt for branchen og B&O. Svaghederne ses ved, at 

B&O er en meget lille virksomhed i forhold til nogle af de globale virksomheder som de står over for. Dette 

blev tydeligt med tabellen, der viste antallet af medarbejdere i Samsung og hvor mange ansatte, der her var 

dedikerede til forskning og udvikling. 

Disse områder er samtidig kernen i B&O’s forretning, hvor udvikling er placeret primært i Struer og 

sekundært i Østeuropa. En fortsat urbanisering i Danmark har vist sig at være en udfordring, hvorfor man 

har flyttet markedsføringsaktiviteterne til København for at kunne få kvalificeret højtuddannet arbejdskraft.  

Der er derfor en allerede en indtruffen risiko for, om man så også har svært ved at tiltrække arbejdskraft i 

form af ingeniører til Struer.  Med kernefokus på udvikling af design og ny teknologi er det essentielt, at der 

fortsat kan tiltrækkes de bedst uddannede til Vestjylland. 
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B&O’s konjunkturfølsomhed er en stor trussel for selskabet. Et eventuelt double dip eller blot en mindre 

nedgang vil omsætningen ikke kunne bære i øjeblikket, da det vil betyde en yderligere tilbagegang i 

væksten med deraf fortsat negativ indtjening. Og dette har koncernen ikke råd til, hvis den skal 

værdiansættes til andet end brandværdien i sig selv.  

Den historiske rentabilitet viste med dekomponeringen af ROE og ROIC, at både overskudsgraden har været 

utilfredsstillende og aktivernes omsætningshastighed nedadgående i analyseperioden.  Dog ser det ud til, 

at virksomheden har fået øget fokus på working capital, som har en positiv udvikling i de seneste år. 

Omsætningen er faldet 36% siden 2006/07 og har gennem de sidste 5 år ligget på et jævnt lavt niveau. Et 

niveau, hvor virksomheden har svært ved at få en positiv overskudsgrad. Analysen gav indikationer på, at 

B&O’s nulpunktsomsætning ligger lige omkring niveauet DKK 3 mia., hvor omsætningen er nu. Det er derfor 

kritisk, at det ser ud til, at omsætningen i øjeblikket har fundet sit naturlige leje her omkring, da selskabet 

mangler midler til at foretage de ønskede investeringer for at kunne vækste. 

Rentabiliteten viste også, at aktiveringen af goodwill har været høj de senere år, og at afskrivningen herpå 

blandt andet er årsag til det negative resultat i 2012/13. Samtidig vil afskrivninger på dette i årene fremover 

kræve en markant højere omsætning. 

Samlet har ROIC været negativ i tre ud af de seneste fem driftsår, og afkastet er ikke tilfredsstillende.  

Værdiskabelsen til aktionærerne defineret ved ROE har vist samme resultater, og investorerne har ikke 

opnået et afkast, der har modsat risikoen på en konjunkturfølsom virksomhed som B&O. 

Kursen på Bang & Olufsen A/S blev på baggrund af budgetteringen vurderet til 26,33 kr., med en WACC-

beregning på 8,003% og en terminalværdi på 3. Den samlede værdi af B&O blev dermed DKK 1.031 mio., 

hvilket er under kurs indre værdi på baggrund af årsrapporten 2012/13.  

DCF og RIDO-modellen viste, at først i 2018/19 vurderes driften at kunne genere overskud, hvorfor 

størstedelen af værdiansættelsen ligger i terminalværdien. Følsomhedsanalyserne viste et kursspread på 

mellem 16,50 og 38,62 kr. med 2%-ændringer i omsætningen og lidt under 1%-ændring i EBITDA-marginen.  

Med en aktuel kurs på 62,00 kr. vurderes aktien dermed overvurderet, men dog skal der tages hensyn til at 

værdiansættelsesmodellen er beregnet ud fra going concern princip, som ikke tager likvidering og salg af 

virksomheden med i fastsættelse af værdien og aktiekursen. 

De kreditmæssige udfordringer i forhold til optagelse af lån på kapitalmarkederne blev til sidste 

gennemgået på baggrund af den samlede analyse, der ledte frem til værdiansættelsen af koncernen. 



De store kreditmæssige udfordringer for B&O blev vurderet på baggrund af koncernens dårlige rentabilitet i 

de senere år. B&O har haft svært ved at få en positiv EVA, da WACC har ligget højere end ROIC gennem de 

senere år.  

Den fortsat negative driftsmæssige udvikling gør samtidig, at banker og finansieringsinstitutter tildeler B&O 

en lav rating internt, hvorfor der vil kræves en højere margin for at dække finansieringsinstituttets 

allokerede omkostninger for at stille kapital til rådighed. Derfor kan det være svært for B&O med de 

nuværende resultater at overbevise kapitalmarkederne om, at der samlet set ikke er stor usikkerhed for 

koncernen forretningsmæssigt og finansielt. 

Dette viser den onde spiral, som B&O’s ledelse på nuværende tidspunkt er i. For enten skal de optage gæld, 

som deres nuværende ROIC ikke kan honorere. Alternativt skal de neddrosle jagten på vækst, og skære 

omkostningerne til. Og det sidste ses umiddelbart ikke som en løsning for koncernen på baggrund af den 

strategiske analyse med B&O’s fremtidige muligheder og risici, hvor der skal nyudvikles og redesignes 

konstant, samtidig med at man vil øge kendskabsgraden og væksten på det lukrative kinesiske marked i de 

kommende år. 

Samlet set vurderes B&O til at stå overfor nogle meget store strategiske valg i det kommende år, hvis de 

finansielle resultater ikke forbedres. For at låne fortsat til marginer større end ROIC, kan koncernen ikke 

holde til i særlig lang tid endnu. 

På den baggrund vurderes B&O samlet set som en meget risikofyldt aktie, hvor kursfølsomheden vurderes 

høj. 
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Kildekritik 

 

En del oplysninger benyttet i opgaven tager udgangspunkt i ledelsesberetningerne i årsrapporterne for 

B&O. Disse er underlagt revisionspligt, men det er dog ledelsens egen fortolkning af den nuværende 

situation. Der er blandt herfra benyttet oplysninger omkring forventninger fremadrettet, udviklingen i 

distributionskanalerne og deres generelle vurdering af, hvor langt de var kommet med strategien ”Leaner, 

Faster, Stronger”. Oplysningerne vurderes dog at være pålidelige og retvisende. 

Til den strategiske analyse er der primært benyttet troværdige kilder som Danmarks Statistik og OECD til at 

belyse den nuværende makroøkonomiske situation Der er i opgaven kun benyttet de direkte kilder for 

oplysningerne, hvorfor de vurderes pålidelig. Der skal dog tages forbehold for at det blandt andet også er 

medlemslandenes egne statistiske bureauer, som varetager indsamlingen til OECD. I den forbindelse må 

der specielt tages forbehold for de indsamlede data fra Kina, da man tidligere af økonomer og lignende har 

stillet spørgsmål til de officielle tal fra Kinas myndigheder i forskellige sammenhænge, og herunder den 

økonomiske udvikling i landet.  

Artikler er alene benyttet, når der ikke har været andet muligt. Dette har været i forhold til 

produktlanceringer, oplysninger om andre velkendte sager som patentsagen mellem Samsung og Apple og 

lignende. Artikler med information fra Ritzaus Bureau vurderes troværdige. 
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Bilag 1: Oprindelig resultatopgørelse 

(mio.	DKK) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Nettoomsætning 4.225 4.376 4.092 2.790 2.762					 2.867					 3.008					 2.814					

Produktionsomkostninger 2.281 2.338 2.200 1.684 1.672					 1.711					 1.792					 1.718					

Bruttoresultat 1.944					 2.038					 1.892					 1.106					 1.090					 1.156					 1.216					 1.096					

Udviklingsomkostninger 443 459 546 463 343								 311								 337								 442								

Distributions-	og	marketingomkostninger 920 910 1.004 929 709								 661								 654								 756								

Administrationsomkostninger 142 139 148 104 85										 124								 102								 86										

Omstruktureringsomkostninger 106

Andre	driftsindtægter -13									

Resultat	af	primært	drift 439								 530								 194								 -496							 -34									 60										 123								 -188							

Resultat	af	kapitalandele	i	associerede	selskaber	efter	skat -1 -1 -11 2 -7											 -									 -2											 1												

Gevinst	ved	salg	af	kapitalandele 12

Finansielle	indtægter 18 16 20 12 15										 7												 9												 9												

Finansielle	omkostninger -25 -32 -50 -41 -24									 -27									 -26									 -33									

Resultat	før	skat 431								 525								 153								 -523							 -50									 40										 104								 -211							

Skat	af	årets	resultat 135 152 41 -140 -17									 12										 31										 -52									

Årets	resultat 296 373 112 -383 -33 28 73 -159

Fordeles	således:

Moderselskabets	aktionærer 294 367 105 -385 -35									 27										 73										 -159							

Minoritetsinteresserne 2 5 7 2 2												 1												

296								 372								 112								 -383							 -33									 28										 73										 -159							

Effektiv	skatteprocent 31% 29% 27% 27% 34% 30% 30% 25%

Gældende	skatteprocent 28% 27% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Noter	(Afskrivninger-	og	nedskrivninger) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Produktionsomkostninger 96,2 105,6 118,9 109,9 96,9 82,5 71,9 65,4

Udviklingsomkostninger 113								 116								 164								 154								 131								 139								 158								 234								

Distributions-	og	marketingomkostninger 15										 14										 13										 18										 14										 13										 23										 28										

Administrationsomkostninger 8												 13										 1												 3												 3												 5												 4												 3												

Omstruktureringsomkostninger 1												 1												

Andre	driftsindtætger

I	alt 232								 249								 297								 285								 245								 240								 256								 331								

Oprindelig	resultatopgørelse

 

 



Bilag 2: Reformulering af resultatopgørelsen

(mio.	DKK) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Nettoomsætning 4.225					 4.376					 4.092					 2.790					 2.762					 2.867					 3.008					 2.814					Produktionsomkostninger -2.185			 -2.232			 -2.081			 -1.574			 -1.575			 -1.629			 -1.720			 -1.653			

Reformulering	af	resultatopgørelsen

Driftsoverskud	fra	salg	efter	skat	(CORE	DO) 299								 374								 146								 -368							 -46									 45										 91										 -144							

Andet	driftsoverskud

Andre	driftsindtægter -									 -									 -									 -									 -13									 -									 -									 -									

Skatteeffekt -									 -									 -									 -									 3												 -									 -									 -									

Resultat	af	kapitalandele	i	ass.	virksomheder -1											 -1											 -11									 2												 -7											 -									 -2											 1												

Gevinst	ved	salg	af	kapitalandele -									 12										 -									 -									 -									 -									 -									 -									

Andet	driftsoverskud	efter	skat	(NON	CORE	DO) -1											 11										 -11									 2												 -17									 -									 -2											 1												

Driftsoverskud	efter	skat	(DO) 298								 385								 135								 -366							 -63									 45										 89										 -143							

Valutakursregulering	af	investeringer	i	udenlandske	datterselskaber-11									 0												 7												 -12									 13										 12										 -									 -3											

Ændring	i	dagsværdi	af	afledte	finansielle	

instrumenter	anvendt	til	regnskabsmæssig	

sikring	af	fremtidige	pengestrømme 2												 -0											 -1											 -5											 -36									 26										 -5											

Overførsel	til	resultatopgørelsen	af	

dagsværdireguleringer	af	afledte	finansielle	

instrumenter	anvendt	til	regnskabsmæssig	

Overførsel	til	nettoomsætning 4												 29										 -11									 -6											

Overførsel	til	produktionsomkostninger -4											 2												 4												 6												

Skat	af	anden	totalindkomst 1												 1												 -5											 1												

Finansielle	indtægter 18										 16										 20										 12										 15										 7												 9												 9												

Finansielle	omkostninger -25									 -32									 -50									 -41									 -24									 -27									 -26									 -33									

Netto	finansielle	omkostninger -18									 -14									 -24									 -42									 1												 -13									 -3											 -31									

Skattefordel	på	netto	finansielle	omkostninger 5												 4												 6												 11										 -0											 3												 1												 8												

Netto	finansielle	omkostninger	efter	skat -13									 -11									 -18									 -32									 1												 -9											 -2											 -23									

Totalindkomst	for	koncernen 285								 375								 118								 -397							 -62									 36										 87										 -166							

Minoritetsinteresser 2 2												 1												

Totalindkomst	for	aktionærerne	i	Bang	&	Olufsen	A/S285								 375								 118								 -400							 -63									 34										 87										 -166							  
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Bilag 3: Reformulering af egenkapitalopgørelsen og Totalindkomsten 

Reformulering	af	egenkapitalopgørelsen

(Mio.	DKK) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Primosaldo	31.12.20xx 1.715							 1.742					 1.682					 1.481					 1.517					 1.496					 1.532					 1.626					

Transaktioner	med	ejerne

Kapitalforhøjelse	ved	udstedelse	af	nye	aktier 459								 182								

Omkostninger	ifm.	kapitalforhøjelse -25									 -3											 -4											

Køb	af	10%	ejerandel	i	Bang	&	Olufsen	ICEpower	A/S -23									

Tildeling	af	aktieoptioner 12											 -									 5												 6												 6												 6												 6												 3												

Tilbagekøb	af	egne	aktier -149									 -271							 -100							 -4											 -4											 -1											

Salg	af	egne	aktier 5													 19										 2												 46										 1												

Salg	af	tegningsretter 4												

Medarbejderaktier 17											 11										 10										 5												 1												 1												 1												

Køb	af	minoritetsinteresse	samt	udbetaling	af	udbytte -3											 -3											 -3											

Udloddet	udbytte	vedrørende	foregående	år -149									 -200							 -248							 -41									 -2											

Udbytte	af	egne	aktier 6													 11										 14										 2												

Transaktioner	med	ejerne	I	alt -258									 -434							 -317							 432								 2												 -									 -									 181								

Totalindkomsten

(Mio.	DKK) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Årets	resultat 296										 373								 112								 -383							 -33									 28										 73										 -159							

Valutakursregulering	af	investeringer	i	udenlandske	datterselskaber-11										 0												 7												 -12									 13										 12										 -									 -3											

Ændring	i	dagsværdi	af	afledte	finansielle	

instrumenter	anvendt	til	regnskabsmæssig	sikring	af	

fremtidige	pengestrømme 2												 -0											 -1											 -5											 -36									 26										 -5											

Overførsel	til	resultatopgørelsen	af	

dagsværdireguleringer	af	afledte	finansielle	

instrumenter	anvendt	til	regnskabsmæssig	sikring	af	

Overførsel	til	nettoomsætning 4												 29										 -11									 -6											

Overførsel	til	produktionsomkostninger -4											 2												 4												 6												

Skat	af	anden	totalindkomst 1												 1												 -5											 1												

Anden	totalindkomst	efter	skat	 -11										 2												 7												 -13									 10										 8												 14										 -7											

Totalindkomst	I	alt 285										 375								 119								 -396							 -23									 36										 87										 -166							

Ultimosaldo	31.12.20xx 1.742							 1.682					 1.484					 1.517					 1.496					 1.532					 1.626					 1.641					  



Bilag 4: Oprindelig balance - aktiver 

mio.	DKK 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Langfristede	aktiver

Goodwill 18										 45										 45										 45										 45										 45										 48										 52										

Erhvervede	rettigheder 12										 44										 41										 51										 46										 38										 27										 20										

Færdiggjorte	udviklingsprojekter 216								 245								 219								 200								 249								 191								 297								 485								

Udviklingsprojekter	under	udførelse 110								 116								 112								 145								 154								 322								 339								 178								

Immaterielle	aktiver	i	alt 356								 450								 417								 441								 494								 596								 711								 735								

Grunde	bygninger 333								 252								 274								 270								 241								 228								 210								 198								

Produktionsanlæg	og	maskiner 201								 204								 222								 230								 209								 164								 146								 156								

Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar 58										 71										 50										 48										 35										 31										 29										 24										

Indretning	af	lejede	lokaler 26										 29										 28										 32										 23										 16										 18										 30										

Materielle	aktiver	under	udførelse	og	forudbetalinger	for	materielle	aktiver 49										 62										 81										 26										 19										 69										 97										 68										

Materielle	aktiver	i	alt 667								 618								 655								 606								 527								 508								 500								 476								

Investeringsejendomme 1												 56										 53										 49										 45										 43										 41										 40										

Kapitalandele	i	associerede	selskaber 6												 16										 6												 10										 5												 6												 6												 7												

Andre	finansielle	tilgodehavender 36										 88										 52										 60										 41										 40										 46										 43										

Udskudt	skatteaktiv 29										 21										 23										 105								 140								 144								 140								 183								

Finansielle	aktiver	i	alt 72										 181								 134								 224								 231								 233								 233								 273								

Langfristede	aktiver	i	alt 1.095					 1.249					 1.206					 1.271					 1.252					 1.337					 1.444					 1.484					

Varebeholdninger 567								 694								 801								 593								 564								 563								 665								 572								

Tilgodehavender	fra	salg 655								 734								 593								 408								 418								 365								 540								 444								

Tilgodehavender	hos	associerede	selskaber 9												 -									 1												 2												 2												 2												 2												

Tilgodehavende	selskabsskat 17										 27										 40										 22										 21										 13										 12										 24										

Andre	tilgodehavender 51										 30										 39										 32										 28										 24										 51										 42										

Periodeafgrænsningsposter 26										 23										 31										 28										 22										 15										 19										 43										

Tilgodehavender	i	alt 749								 823								 703								 491								 491								 419								 624								 555								

Aktiv	bestemt	for	salg 1												

Likvide	beholdninger 503								 196								 107								 258								 254								 189								 159								 146								

Kortfristede	aktiver	i	alt 1.820					 1.713					 1.611					 1.342					 1.309					 1.171					 1.448					 1.273					

Aktiver	i	alt 2.915					 2.962					 2.817					 2.613					 2.561					 2.508					 2.892					 2.757					

AKTIVER
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Bilag 5: Oprindelig balance - passiver 

mio.	DKK 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Egenkapital

Aktiekapital 125								 121								 121								 362								 362								 362								 362								 393								

Indbetalt	overkurs 15										 14										 14										 232								 232								 25										

Reserve	for	valutakursregulering -5											 -17									 -43									 -40									 13										 -11									 25										 22										

Reserve	vedrørende	regnskabsmæssig	afdækning	af	fremtidige	pengestrømme -									 -									 -1											 -5											 9												 4												

Overført	resultat 1.603,60 1.558					 1.376					 961								 892								 1.161					 1.230					 1.222					

Egenkapital,	moderselskabets	aktionærer 1.738					 1.676					 1.468					 1.514					 1.494					 1.537					 1.626					 1.641					

Minoritetsinteresser 4												 6												 12										 2												 2												

Egenkapital	i	alt 1.742					 1.682					 1.480					 1.516					 1.496					 1.537					 1.626					 1.641					

Langfristede	forpligtelser

Pensioner 16										 10										 10										 7												 8												 9												 10										 12										

Udskudt	skat 64										 68										 64										 5												 6												 8												 15										 14										

Hensatte	forpligtelser 92										 97										 77										 78										 78										 82										 86										 58										

Realkreditinstitutter 107								 93										 236								 230								 226								 220								 213								 206								

Kreditinstitutter 130								 97										 101								 96										 53										 -									 -									

Øvrige	langfristede	forpligtelser -									 6												 6												 7												 7												 1												 1												 3												

Langfristede	forpligtelser	i	alt 408								 371								 494								 423								 378								 320								 325								 293								

Kortfristede	forpligtelser

Realkreditinstitutter,	afdrag	inden	for	1	år	på	langfristet	gæld 14										 14										 9												 7												 5												 6												 6												 7												

Kreditinstitutter,	afdrag	inden	for	1	år	på	langfristet	gæld 33										 32										 43										 33										 43										 -									 150								 150								

Kreditinstitutter,	øvrigt -									 40										 54										 13										 12										 48										 38										 56										

Hensatte	forpligtelser 31										 33										 46										 66										 52										 56										 55										 39										

Leverandører	af	varer	og	tjenesteydelser 196								 214								 216								 188								 259								 200								 385								 295								

Gæld	til	associerede	selskaber -									 -									 2												 -									 -									 -									

Selskabsskat 78										 122								 66										 21										 20										 22										 28										 26										

Anden	gæld 361								 356								 320								 324								 290								 304								 260								 227								

Periodeafgrænsningsposter 52										 98										 84										 22										 7												 15										 19										 23										

765								 909								 840								 674								 688								 651								 941								 823								

Forpligtelser	i	alt 1.173					 1.280					 1.334					 1.097					 1.066					 971								 1.266					 1.116					

Passiver	i	alt	 2.915					 2.962					 2814 2613 2.562					 2.508					 2.892					 2.757					

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 6: Reformulering af balancen  

(Mio.	DKK.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Kernedriftsaktiver

Goodwill 18										 45										 45										 45										 45										 45										 48										 52										

Erhvervede	rettigheder 12										 44										 41										 51										 46										 38										 27										 20										

Færdiggjorte	udviklingsprojekter 216								 245								 219								 200								 249								 191								 297								 485								

Udviklingsprojekter	under	udførelse 110								 116								 112								 145								 154								 322								 339								 178								

Grunde	bygninger 333								 252								 274								 270								 241								 228								 210								 198								

Produktionsanlæg	og	maskiner 201								 204								 222								 230								 209								 164								 146								 156								

Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar 58										 71										 50										 48										 35										 31										 29										 24										

Indretning	af	lejede	lokaler 26										 29										 28										 32										 23										 16										 18										 30										

Materielle	aktiver	under	udførelse	og	forudbetalinger	for	materielle	aktiver 49										 62										 81										 26										 19										 69										 97										 68										

Udskudt	skatteaktiv 29										 21										 23										 105								 140								 144								 140								 183								

Varebeholdninger 567								 694								 801								 593								 564								 563								 665								 572								

Tilgodehavender	fra	salg 655								 734								 593								 408								 418								 365								 540								 444								

Tilgodehavende	selskabsskat 17										 27										 40										 22										 21										 13										 12										 24										

Driftslikviditet	(1,5%	omsætningen) 63										 66										 61										 42										 41										 43										 45										 42										

Periodeafgrænsningsposter 26										 23										 31										 28										 22										 15										 19										 43										

Operationelle	leasingforpligtelser	balanceført 405 512,5

Kernedriftsaktiver	i	alt 2.380					 2.633					 2.621					 2.245					 2.227					 2.247					 3.037					 3.032					

Ikke-kerne	driftsaktiver

Kapitalandele	i	associerede	selskaber 6												 16										 6												 10										 5												 6												 6												 7												

Tilgodehavender	hos	associerede	selskaber -									 9												 -									 1												 2												 2												 2												 2												

Andre	tilgodehavender 51 30 39 32 28 24 51 42

Ikke-kernedriftsaktiver	i	alt 57										 55										 45										 43										 35										 32										 59										 51										

Driftsaktiver	i	alt	(DA) 2.437					 2.688					 2.666					 2.288					 2.262					 2.279					 3.096					 3.083					

Driftsforpligtelser

Pensioner 16										 10										 10										 7												 8												 9												 10										 12										

Udskudt	skat 64										 68										 64										 5												 6												 8												 15										 14										

Hensatte	forpligtelser	lang 92										 97										 77										 78										 78										 82										 86										 58										

Øvrige	langfristede	forpligtelser -									 6												 6												 7												 7												 1												 1												 3												

Hensatte	forpligtelser	kort 31										 33										 46										 66										 52										 56										 55										 39										

Leverandører	af	varer	og	tjenesteydelser 196								 214								 216								 188								 259								 200								 385								 295								

Gæld	til	associerede	selskaber -									 -									 2												 -									 -									 -									 -									 -									

Selskabsskat 78										 122								 66										 21										 20										 22										 28										 26										

Anden	gæld 361								 356								 320								 324								 290								 304								 260								 227								

Periodeafgrænsningsposter 52										 98										 84										 22										 7												 15										 19										 23										

Driftsforpligtelser	i	alt	(DF) 890								 1.004					 891								 718								 727								 697								 859								 697								

Netto	driftsaktiver	(NDA) 1.548					 1.684					 1.775					 1.570					 1.535					 1.582					 2.237					 2.386					

Finansielle	aktiver

Investeringsejendomme 1 56 53 49 45 43 41 40

Andre	finansielle	tilgodehavender 36 88 52 60 41 40 46 43

Aktiv	bestemt	for	salg 1												 -									 -									 -									 -									 -									 -									 -									

Overskydende	likvide	beholdninger 440								 130								 46										 216								 213								 146								 114								 104								

Finansielle	aktiver	i	alt	(FA) 478								 274								 151								 325								 299								 229								 201								 187								

Finansielle	forpligtelser

Realkreditinstitutter 107								 93										 236								 230								 226								 220								 213								 206								

Kreditinstitutter 130								 97										 101								 96										 53										 -									 -									 -									

Realkreditinstitutter,	afdrag	inden	for	1	år	på	langfristet	gæld 14										 14										 9												 7												 5												 6												 6												 7												

Kreditinstitutter,	afdrag	inden	for	1	år	på	langfristet	gæld 33										 32										 43										 33										 43										 -									 150								 150								

Kreditinstitutter,	øvrigt -									 40										 54										 13										 12										 48										 38										 56										

Operationelle	leasingforpligtelser	balanceført -									 -									 -									 -									 -									 -									 405								 513								

Finansielle	forpligtelser	i	alt	(FF) 283								 276								 443								 379								 339								 274								 812								 932								

Netto	finansielle	forpligtelser	(NFF) -195							 2												 292								 54										 40										 45										 611								 745								

Egenkapital	for	koncernen	(NDA-NFF)	inkl.	minoritetsinteresser 1.742					 1.682					 1.483					 1.516					 1.495					 1.537					 1.626					 1.641					

Minoritetsinteresser 4												 6												 12										 2												 2												 -									 -									 -									

Egenkapital,	moderselskabets	aktionærer 1.738					 1.676					 1.471					 1.514					 1.493					 1.537					 1.626					 1.641					

NDA	-	NFF 1.742					 1.682					 1.483					 1.516					 1.495					 1.537					 1.626					 1.641					

EK	+	MIN 1.742					 1.682					 1.483					 1.516					 1.495					 1.537					 1.626					 1.641					

NFF	+	EK 1.548					 1.684					 1.775					 1.570					 1.535					 1.582					 2.237					 2.386					

NDA 1.548					 1.684					 1.775					 1.570					 1.535					 1.582					 2.237					 2.386					

Reformulering	af	balancen
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Bilag 7: Nøgletal 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Indekseret	Nettoomsætning 100 94 64 63 66 69 64

Overskudsgrad	(OG) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Bruttoavanceprocent 48,29% 48,99% 49,14% 43,58% 42,97% 43,20% 42,82% 41,27%

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning-7,81% -7,84% -9,34% -11,08% -7,66% -6,01% -5,96% -7,40%

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning-21,42% -20,47% -24,22% -32,67% -25,17% -22,60% -20,97% -25,86%

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning-3,18% -2,88% -3,59% -3,62% -2,97% -4,14% -3,27% -2,95%

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning0,00% 0,00% -0,01% -3,82% -0,47% 0,00% 0,00% 0,00%

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning-5,50% -5,69% -7,27% -10,20% -8,87% -8,36% -8,52% -11,75%

OG	fra	salg,	før	skat 10,39% 12,11% 4,72% -17,81% -2,17% 2,09% 4,09% -6,68%

	-	Skat -3,31% -3,56% -1,15% 4,64% 0,51% -0,53% -1,05% 1,57%

OG	fra	salg,	efter	skat 7,08% 8,55% 3,57% -13,17% -1,66% 1,57% 3,04% -5,11%

	+/-	Andre	poster	efter	skat -0,02% 0,25% -0,27% 0,07% -0,61% 0,00% -0,07% 0,04%

OG 7,05% 8,80% 3,30% -13,10% -2,27% 1,57% 2,97% -5,07%

OG	=	DO	/	Nettoomsætning 7,05% 8,80% 3,30% -13,10% -2,27% 1,57% 2,97% -5,07%

AOH 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Immateriale	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning 0,09											 0,11											 0,15											 0,17											 0,19											 0,22											 0,26											

Materielle	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning 0,15											 0,16											 0,23											 0,21											 0,18											 0,17											 0,17											

Varebeholdning	/	Nettoomsætning 0,14											 0,18											 0,25											 0,21											 0,20											 0,20											 0,22											

Tilgodehavender	fra	salg	/	Nettoomsætning 0,16											 0,16											 0,18											 0,15											 0,14											 0,15											 0,17											

Andre	tilgodehavender	/	Nettoomsætning 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											 0,02											

Andre	driftsaktiver	/	Nettoomsætning 0,03											 0,03											 0,05											 0,07											 0,07											 0,14											 0,25											

Leverandører	af	varer	m.m.	/	Nettoomsætning-0,05										 -0,05										 -0,07										 -0,08										 -0,08										 -0,10										 -0,12										

Anden	gæld	/	Nettoomsætning -0,08										 -0,08										 -0,12										 -0,11										 -0,10										 -0,09										 -0,09										

Andre	driftsforpligtelser	/	Nettoomsætning -0,09										 -0,10										 -0,10										 -0,07										 -0,06										 -0,07										 -0,07										

AOH-drivere	i	alt 0,37											 0,42											 0,60											 0,56											 0,54											 0,63											 0,82											

1/AOH 2,71											 2,37											 1,67											 1,78											 1,84											 1,58											 1,22											

AOH	=	NDA	/	Nettoomsætning 2,71											 2,37											 1,67											 1,78											 1,84											 1,58											 1,22											

Return	on	invested	capital	(ROIC)2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

ROIC	(Core	DO)	=	Core	DO	/	NDA 23,16% 8,45% -21,98% -2,96% 2,88% 4,78% -6,22%

ROIC	(andet	DO)	=	Non	Core	DO	/	NDA 0,68% -0,64% 0,12% -1,08% 0,00% -0,10% 0,04%

ROIC 23,84% 7,81% -21,86% -4,04% 2,88% 4,68% -6,17%

ROIC	=	OG	x	AOH 23,84% 7,81% -21,86% -4,04% 2,88% 4,68% -6,17%

Return	on	equity	(ROE) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

r	=	NFO	/	NFF -10,97% 11,99% 18,33% -1,75% 21,95% 0,59% 3,41%

SPREAD	=	ROIC	-	r 34,82% -4,18% -40,18% -2,29% -19,07% 4,08% -9,58%

FGEAR	=	NFF	/	EK	+	MIN -0,06										 0,09											 0,12											 0,03											 0,03											 0,21											 0,42											

MIA	=	(TI	moder	/	TI	koncern)	/	(EK	/	(EK+MIN)) 1,00											 1,01											 1,01											 1,03											 0,97											 1,00											 1,00											

ROE	=	TI	til	moderselskabets	aktionærer	/	Gns.	EK	(aktionærerne)21,94% 7,47% -26,77% -4,22% 2,27% 5,53% -10,15%

ROE	=	(ROIC	+	FGEAR	*	SPREAD)	*	MIA 21,94% 7,47% -26,77% -4,22% 2,27% 5,53% -10,15%

Economic	Value	Added	(EVA) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

WACC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ROIC-WACC 15,84% -0,19% -29,86% -12,04% -5,12% -3,32% -14,18%

EVA 256												 -3														 -499											 -187											 -80												 -63												 -328											

Ændring	i	EVA -259											 -496											 312												 107												 16													 -264											

Arbejdskapital	-	Net	Working	Capital2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

"Rene"	vareforbrug 3.207.187	 3.417.878	 3.100.441	 3.720.647	 4.067.853	 3.950.369	 3.963.445	

Varebeholdninger 567								 694												 801												 593												 564												 563												 665												 572												

Gennemsnit 631												 748												 697												 579												 564												 614												 619												

Tilgodehavender	fra	salg 655								 734												 593												 408												 418												 365												 540												 444												

Gennemsnit 695												 664												 501												 413												 392												 453												 492												

Hensatte	forpligtelser	kort 31										 33													 46													 66													 52													 56													 55													 39													

Gennemsnit 32													 40													 56													 59													 54													 56													 47													

Varelagerets	oms.	hastighed	=	Vareforbrug	/	Varebeholdninger	ultimo5.086,74				 4.572,41				 4.448,27				 6.431,54				 7.218,91				 6.433,83				 6.408,16				

Varedebitorernes	omsætningshastighed	=	Nettooms	/	tilgodehavender6,30											 6,17											 5,57											 6,69											 7,32											 6,65											 5,72											

Varekøb	=	Vareforbrug	+	ultimovarebeholdning	–	primovarebeholdning3.207.314	 3.417.985	 3.100.233	 3.720.618	 4.067.852	 3.950.471	 3.963.352	

Varekreditorernes	omsætningshastighed	=	Varekøb	/	Varekreditorer####### 86.531,27	 55.361,30	 63.061,32	 75.330,59	 71.179,66	 84.326,64	

Debitordage	=	360	/	Varedebitorernes	omsætningshastighed57,13									 58,37									 64,58									 53,83									 49,16									 54,16									 62,94									

Kreditdage	=	360	/	Varekreditorernes	omsætningshastighed0,00											 0,00											 0,01											 0,01											 0,00											 0,01											 0,00											

Nøgletalsanalyse

 



Bilag 8: Valuedrivers historisk 

	 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Gns.

1.	Nettoomsætning	(vækst) 3,6% -6,5% -31,8% -1,0% 3,8% 4,9% -6,4% 0,3%

	-	AV	(vækst) 26,6% -4,3% -19,3% 1,0%

	-	AV	(i%	af	nettooms.) 61,0% 74,5% 67,9% 58,6% 65,5%

	-	B&O	PLAY	(vækst) 40,7% 40,7%

	-	B&O	PLAY	(i%	af	nettooms.) 0,0% 0,0% 12,6% 18,9% 7,9%

	-	Automotive	(vækst) 68,7% 0,4% 20,3% 29,8%

	-	Automotive	(i%	af	nettooms.) 6,3% 15,8% 15,1% 19,4% 14,1%

	-	ICEpower	(vækst) 16,3% 23,7% -24,3% 5,2%

	-	ICEpower	(i%	af	nettooms.) 2,9% 3,2% 3,8% 3,1% 3,3%

2.	EBITDA-margin 17,8% 12,0% -7,6% 7,6% 10,4% 12,6% 5,1% 8,9%

-	Produktionsomkostninger	/	nettoomsætning -51,7% -51,0% -50,9% -56,4% -57,0% -56,8% -57,2% -58,7%

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning 7,81% 7,84% 9,34% 11,08% 7,66% 6,01% 5,96% 7,40% 6,8%

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning 21,42% 20,47% 24,22% 32,67% 25,17% 22,60% 20,97% 25,86% 23,6%

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning 3,18% 2,88% 3,59% 3,62% 2,97% 4,14% 3,27% 2,95% 3,3%

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning 0,00% 0,00% -0,01% 3,78% -0,47% 0,00% 0,00% 0,00% -0,1%

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver
	-	Af-	og	nedskrivninge 23,7% 22,6% 22,2% 27,3% 23,9%

4.	Skattesats 41,3% 25,2% 25,7% 23,6% 28,9%

5.	Immaterielle	og	materielle	aktiver	/	nettoomsætning 37,1% 38,5% 43,0% 39,5%

	-	Immaterielle	aktiver	/	nettoomsætning 19,0% 21,7% 25,7% 22,1%
	-	Materielle	aktiver	/	nettoomsætning 18,1% 16,8% 17,3% 17,4%

6.	Net	working	capital	/	nettoomsætning 16,5% 18,1% 21,1% 18,6%

	-	Varebeholdning	/	nettoomsætning 19,7% 20,4% 22,0% 20,7%

	-	Tilgodehavender	fra	salg	/	nettoomsætning 13,7% 15,0% 17,5% 15,4%

	-	Andre	tilgodehavender	/	nettoomsætning 1,6% 1,7% 2,4% 1,9%

	-	Leverandører	af	varer	m.m.	/	nettoomsætning 8,0% 9,7% 12,1% 9,9%

	-	Anden	gæld	/	nettoomsætning 10,4% 9,4% 8,7% 9,5%

Andre	driftsaktiver	/	nettoomsætning 7,3% 13,7% 24,9% 15,3%

Andre	driftsforpligtelser	/	nettoomsætning 6,5% 6,8% 6,9% 6,7%

7.	Netto	lånerente 7,7% 2,7% 7,3% 2,1% 2,6% 3,7%

8.	NFF	/	NDA -12,6% 0,1% 16,5% 3,4% 2,6% 2,8% 27,3% 31,2% 16,0%

	-	Finansielle	aktiver	/	NDA 20,7% 19,4% 14,5% 9,0% 7,8% 12,7%

	-	Finansielle	forpligtelser	/	NDA 24,1% 22,1% 17,3% 36,3% 39,0% 28,7%

Valuedrivers	historisk
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Bilag 8: Historisk driftsoverskud

Mio	DKK 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Nettoomsætning 4.225					 4.376					 4.092					 2.790					 2.762					 2.867					 3.008					 2.814					

-	AV 1.686 2.135 2.043 1.649

-	B&O	PLAY -									 -									 378 532

-	Automotive 174 268 452 454 546

-	ICEpower 80 93 115 87

Produktionsomkostninger -2.185			 -2.232			 -2.081			 -1.574			 -1.575			 -1.629			 -1.720			 -1.653			

Bruttoresultat 2.040					 2.144					 2.011					 1.216					 1.187					 1.239					 1.288					 1.161					

Udviklingsomkostninger -330							 -343							 -382							 -309							 -212							 -172							 -179							 -208							

Distributions-	og	marketingomkostninger -905							 -896							 -991							 -912							 -695							 -648							 -631							 -728							

Administrationsomkostninger -134							 -126							 -147							 -101							 -82									 -119							 -98									 -83									

Omstruktureringsomkostninger -									 -									 1												 -106							 -									 -									 -									 -									

Andre	driftsindtægter -									 -									 -									 -									 13										 -									 -									 -									

Driftsoverskud	fra	salg	før	af-	og	nedskrivninger	(EBITDA) 671								 779								 491								 -211							 211								 300								 379								 143								

Af-	og	nedskrivninger -232							 -249							 -297							 -285							 -245							 -240							 -256							 -331							

Driftsoverskud	fra	salg	før	skat	(EBIT) 439								 530								 194								 -496							 -34									 60										 123								 -188							

Skat	på	driftsoverskud

Rapporteret	skatteomkostning -135							 -152							 -41									 140								 17										 -12									 -31									 52										

Skattefordel	på	netto	finansielle	omkostninger -5											 -4											 -6											 -11									 0												 -3											 -1											 -8											

Skat	allokeret	til	andet	driftsoverskud -									 -									 -									 -									 -3											 -									 -									 -									

Skattepåvirkning	i	alt -140							 -156							 -47									 129								 14										 -15									 -32									 44										Driftsoverskud	fra	salg	efter	skat	(CORE	DO) 299								 374								 147								 -367							 -20									 45										 91										 -144							

Andet	driftsoverskud

Andre	driftsindtægter -									 -									 -									 -									 -13									 -									 -									 -									

Skatteeffekt -									 -									 -									 -									 3												 -									 -									 -									

Resultat	af	kapitalandele	i	ass.	virksomheder -1											 -1											 -11									 2												 -7											 -									 -2											 1												

Gevinst	ved	salg	af	kapitalandele -									 12										 -									 -									 -									 -									 -									 -									

Andet	driftsoverskud	efter	skat	(NON	CORE	DO) -1											 11										 -11									 2												 -17									 -									 -2											 1												

Driftsoverskud	efter	skat	(DO) 298								 385								 136								 -365							 -37									 45										 89										 -143							

Historisk	driftsoverskud

 



Bilag 9: Historiske AOH og OG-drivere 

AOH-drivere	(gns.	balancetal)
Mio.	DKK 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Immateriale	aktiver	i	alt #VALUE! 403								 434								 429								 468								 545								 654								 723								

Immateriale	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning #VALUE! 0,092					 0,106					 0,154					 0,169					 0,190					 0,217					 0,257					

Materielle	aktiver	i	alt #VALUE! 643								 637								 631								 567								 518								 504								 488								

Materielle	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning #VALUE! 0,147					 0,156					 0,226					 0,205					 0,181					 0,168					 0,173					

Varebeholdning #VALUE! 631								 748								 697								 579								 564								 614								 619								

Varebeholdning	/	Nettoomsætning #VALUE! 0,144					 0,183					 0,250					 0,209					 0,197					 0,204					 0,220					

Tilgodehavender	fra	salg #VALUE! 695								 664								 501								 413								 392								 453								 492								

Tilgodehavender	fra	salg	/	Nettoomsætning #VALUE! 0,159					 0,162					 0,179					 0,150					 0,137					 0,150					 0,175					

Andre	tilgodehavender #VALUE! 67										 73										 67										 53										 45										 52										 67										

Andre	tilgodehavender	/	Nettoomsætning #VALUE! 0,015					 0,018					 0,024					 0,019					 0,016					 0,017					 0,024					

Andre	driftsaktiver #VALUE! 125								 124								 153								 197								 208								 412								 701								

Andre	driftsaktiver	/	Nettoomsætning #VALUE! 0,029					 0,030					 0,055					 0,071					 0,073					 0,137					 0,249					

Leverandører	af	varer	m.m. #VALUE! -205							 -215							 -202							 -224							 -230							 -293							 -340							

Leverandører	af	varer	m.m.	/	Nettoomsætning #VALUE! -0,047				 -0,053				 -0,072				 -0,081				 -0,080				 -0,097				 -0,121				

Anden	gæld #VALUE! -359							 -338							 -322							 -307							 -297							 -282							 -244							

Anden	gæld	/	Nettoomsætning #VALUE! -0,082				 -0,083				 -0,115				 -0,111				 -0,104				 -0,094				 -0,087				

Andre	driftsforpligtelser #VALUE! -383							 -395							 -281							 -192							 -186							 -204							 -195							

Andre	driftsforpligtelser	/	Nettoomsætning #VALUE! -0,088				 -0,096				 -0,101				 -0,070				 -0,065				 -0,068				 -0,069				

AOH-drivere 0,562					 0,544					 0,635					 0,821					

1/AOH 1,779					 1,839					 1,575					 1,217					

Mio.	DKK 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Bruttoavanceprocent 48,99% 49,14% 43,58% 42,97% 43,20% 42,82% 41,27%

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning 7,84% 9,34% 11,08% 7,66% 6,01% 5,96% 7,40%

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning 20,47% 24,22% 32,67% 25,17% 22,60% 20,97% 25,86%

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning 2,88% 3,59% 3,62% 2,97% 4,14% 3,27% 2,95%

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning 0,00% -0,01% 3,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning 5,69% 7,27% 10,20% 8,87% 8,36% 8,52% 11,75%

OG	fra	salg,	før	skat 12,11% 4,74% -17,78% -1,70% 2,09% 4,09% -6,68%

	-	Skat -3,56% -1,15% 4,64% 0,51% -0,53% -1,05% 1,57%

OG	fra	salg,	efter	skat 8,55% 3,60% -13,14% -1,19% 1,57% 3,04% -5,11%

	+/-	Andre	poster	efter	skat 0,25% -0,27% 0,07% -0,61% 0,00% -0,07% 0,04%

OG 8,80% 3,33% -13,07% -1,80% 1,57% 2,97% -5,07%

OG-drivere
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Bilag 10: Valuedrivers Base Case

	 2005/06

1.	Nettoomsætning	(vækst)

	-	AV	(vækst)

	-	AV	(i%	af	nettooms.)

	-	B&O	PLAY	(vækst)

	-	B&O	PLAY	(i%	af	nettooms.)

	-	Automotive	(vækst)

	-	Automotive	(i%	af	nettooms.)

	-	ICEpower	(vækst)

	-	ICEpower	(i%	af	nettooms.)

2.	EBITDA-margin

-	Produktionsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver
	-	Af-	og	nedskrivninge

4.	Skattesats

5.	Immaterielle	og	materielle	aktiver	/	nettoomsætning

	-	Immaterielle	aktiver	/	nettoomsætning
	-	Materielle	aktiver	/	nettoomsætning

6.	Net	working	capital	/	nettoomsætning

	-	Varebeholdning	/	nettoomsætning

	-	Tilgodehavender	fra	salg	/	nettoomsætning

	-	Andre	tilgodehavender	/	nettoomsætning

	-	Leverandører	af	varer	m.m.	/	nettoomsætning

	-	Anden	gæld	/	nettoomsætning

Andre	driftsaktiver	/	nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser	/	nettoomsætning

7.	Netto	lånerente

8.	NFF	/	NDA

	-	Finansielle	aktiver	/	NDA

	-	Finansielle	forpligtelser	/	NDA

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

1,1% 9,7% 10,2% 7,4% 5,9% 5,3% 4,8% 4,9% 4,9% 3,0% 3,0%

-2,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

56,8% 56,9% 56,8% 55,6% 55,1% 54,4% 53,5% 52,5% 51,6% 51,6% 51,6%

2,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 3,0% 3,0%

19,1% 18,3% 17,6% 17,3% 17,3% 17,5% 17,7% 17,8% 18,0% 18,0% 18,0%

10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 3,0% 3,0%

21,1% 22,1% 23,1% 24,7% 25,2% 25,9% 26,6% 27,4% 28,2% 28,2% 28,2%

-2,0% -2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

4,0% 9,5% 10,5% 10,0% 9,5% 12,5% 13,5% 13,5% 16,0% 20,0% 23,0%

58,0% 56,5% 55,5% 55,0% 54,0% 52,0% 51,0% 51,0% 51,0% 49,0% 49,0%

8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 8,0% 7,0% 7,0%

27,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver
-28,0% -29,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0%

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

43,0% 42,0% 40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

26,0% 25,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,0% 14,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13,5%

21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%

17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Valuedrivers	BASE	CASE

 

Mio	DKK 2005/06

Nettoomsætning

-	AV

-	B&O	PLAY

-	Automotive

-	ICEpower

Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

Udviklingsomkostninger

Distributions-	og	marketingomkostninger

Administrationsomkostninger

Omstruktureringsomkostninger

Andre	driftsindtægter

Driftsoverskud	fra	salg	før	af-	og	nedskrivninger	(EBITDA)

Af-	og	nedskrivninger

Driftsoverskud	fra	salg	før	skat	(EBIT)

Skat	på	driftsoverskud

Rapporteret	skatteomkostning

Skattefordel	på	netto	finansielle	omkostninger

Skat	allokeret	til	andet	driftsoverskud

Skattepåvirkning	i	altDriftsoverskud	fra	salg	efter	skat	(CORE	DO)

Andet	driftsoverskud

Andre	driftsindtægter

Skatteeffekt

Resultat	af	kapitalandele	i	ass.	virksomheder

Gevinst	ved	salg	af	kapitalandele

Andet	driftsoverskud	efter	skat	(NON	CORE	DO)

Driftsoverskud	efter	skat	(DO)

	 Forecasting	af	driftsoverskud
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

2.845									 3.122								 3.440								 3.695								 3.912								 4.121								 4.319								 4.529								 4.752								 4.894									 5.041								

1.616									 1.778									 1.955									 2.053									 2.156									 2.242									 2.309									 2.379									 2.450									 2.523									 2.599									

543												 570											 604											 640											 679											 719											 762											 808											 857											 882												 909											

601												 691											 794											 913											 987											 1.065									 1.151									 1.243									 1.342									 1.382									 1.424									

85														 84													 86													 89													 91													 94													 97													 100											 103											 106												 109											

-1.650								 -1.764							 -1.909							 -2.032							 -2.113							 -2.143							 -2.203							 -2.310							 -2.423							 -2.398								 -2.470							

1.195									 1.358								 1.531								 1.663								 1.800								 1.978								 2.116								 2.219								 2.328								 2.496									 2.571								

-228											 -250										 -275										 -333										 -411										 -433										 -454										 -476										 -380										 -343											 -353										

-768											 -718										 -791										 -850										 -900										 -907										 -950										 -996										 -1.045							 -1.028								 -1.059							

-85													 -94												 -103										 -111										 -117										 -124										 -130										 -136										 -143										 -147											 -151										

-													 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												

-													 -												

114												 297											 361											 370											 372											 515											 583											 611											 760											 979												 1.159								

-342											 -380										 -385										 -414										 -438										 -450										 -460										 -469										 -492										 -507											 -522										

-229											 -84												 -24												 -44												 -67												 65													 124											 142											 268											 472												 637											

57														 21													 6															 11													 17													 -16												 -31												 -36												 -67												 -118											 -159										-172											 -63												 -18												 -33												 -50												 49													 93													 107											 201											 354												 478											

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -													 -												

-													 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -													 -												

-													 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -													 -												

-													 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -													 -												

-													 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -													 -												

-172											 -63												 -18												 -33												 -50												 49													 93													 107											 201											 354												 478											  

 



Bilag 11: Base Case - Forecasting af AOH- og OG-drivere 

Mio.	DKK 2005/06

Immateriale	aktiver	i	alt

Immateriale	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Materielle	aktiver	i	alt

Materielle	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Varebeholdning

Varebeholdning	/	Nettoomsætning

Tilgodehavender	fra	salg

Tilgodehavender	fra	salg	/	Nettoomsætning

Andre	tilgodehavender

Andre	tilgodehavender	/	Nettoomsætning

Andre	driftsaktiver

Andre	driftsaktiver	/	Nettoomsætning

Leverandører	af	varer	m.m.

Leverandører	af	varer	m.m.	/	Nettoomsætning

Anden	gæld

Anden	gæld	/	Nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser

Andre	driftsforpligtelser	/	Nettoomsætning

AOH-drivere

1/AOH

Mio.	DKK 2005/06

Bruttoavanceprocent

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning

OG	fra	salg,	før	skat

	-	Skat

OG	fra	salg,	efter	skat

	+/-	Andre	poster	efter	skat

OG

OG-drivere

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

740												 780											 791											 850											 900											 907											 950											 951											 998											 1.028									 1.059									

0,260									 0,250									 0,230									 0,230									 0,230									 0,220									 0,220									 0,210									 0,210									 0,210									 0,210									

484												 531											 585											 628											 665											 701											 691											 725											 760											 783												 807											

0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									

597												 624											 688											 739											 782											 783											 821											 861											 903											 881												 907											

0,210									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,190									 0,190									 0,190									 0,190									 0,180									 0,180									

484												 531											 585											 591											 626											 659											 691											 725											 760											 783												 807											

0,170									 0,170									 0,170									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									

57														 62													 69													 74													 78													 82													 86													 91													 95													 98														 101											

0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									

569												 624											 688											 739											 782											 824											 864											 906											 950											 979												 1.008									

0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									

-341											 -375										 -413										 -443										 -469										 -515										 -562										 -589										 -618										 -636											 -655										

-0,120								 -0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,125							 -0,130							 -0,130							 -0,130							 -0,130								 -0,130							

-270											 -297										 -327										 -351										 -372										 -391										 -410										 -430										 -451										 -465											 -479										

-0,095								 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095								 -0,095							

-191											 -209										 -230										 -248										 -262										 -276										 -289										 -303										 -318										 -328											 -338										

-0,067								 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067								 -0,067							

0,748									 0,728								 0,708								 0,698								 0,698								 0,673								 0,658								 0,648								 0,648								 0,638									 0,638								

1,337									 1,374								 1,412								 1,433								 1,433								 1,486								 1,520								 1,543								 1,543								 1,567									 1,567								

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

42,00% 43,50% 44,50% 45,00% 46,00% 48,00% 49,00% 49,00% 49,00% 51,00% 51,00%

-8,00% -8,00% -8,00% -9,00% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -8,00% -7,00% -7,00%

-27,00% -23,00% -23,00% -23,00% -23,00% -22,00% -22,00% -22,00% -22,00% -21,00% -21,00%

-3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-12,04% -12,18% -11,20% -11,20% -11,20% -10,92% -10,64% -10,36% -10,36% -10,36% -10,36%

-8,04% -2,68% -0,70% -1,20% -1,70% 1,58% 2,86% 3,14% 5,64% 9,64% 12,64%

2,01% 0,67% 0,18% 0,30% 0,43% -0,40% -0,71% -0,78% -1,41% -2,41% -3,16%

-6,03% -2,01% -0,53% -0,90% -1,28% 1,19% 2,15% 2,36% 4,23% 7,23% 9,48%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-6,03% -2,01% -0,53% -0,90% -1,28% 1,19% 2,15% 2,36% 4,23% 7,23% 9,48%

Forecasting	af	OG	drivere

Forecasting	af	AOH	drivere

 

Bilag 12: Beregning af WACC i Base, Negativ og Positiv case 

WACC WACC WACC

Markedsværdi	af	EK	(V0,EK) 1.031													 Markedsværdi	af	EK	(V0,EK) 646																			 Markedsværdi	af	EK	(V0,EK) 1.512													

Markedsværdi	af	NFF	(V0,NFF) -745															 Markedsværdi	af	NFF	(V0,NFF) -745																		 Markedsværdi	af	NFF	(V0,NFF) -745															

Markedsværdi	af	virksomheden	(V0,NDA) 1.776													 Markedsværdi	af	virksomheden	(V0,NDA) 1.391																 Markedsværdi	af	virksomheden	(V0,NDA) 2.257													

Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27% Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27% Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27%

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25% Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25% Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25%

WACC 8,004% WACC 7,652% WACC 8,273%

Ejernes	afkastkrav	(re) Ejernes	afkastkrav	(re) Ejernes	afkastkrav	(re)

Risikofri	rente 3,13% Risikofri	rente 3,13% Risikofri	rente 3,13%

Beta 1,10 Beta 1,10 Beta 1,10

Markedets	risikopræmie 5,40% Markedets	risikopræmie 5,40% Markedets	risikopræmie 5,40%

Likviditetspræmie 0,20% Likviditetspræmie 0,20% Likviditetspræmie 0,20%

Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27% Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27% Ejernes	afkastkrav	(re) 9,27%

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg)

Risikofri	rente	før	skat 3,13% Risikofri	rente	før	skat 3,13% Risikofri	rente	før	skat 3,13%

Selskabsspecifikt	risikotillæg 5,20% Selskabsspecifikt	risikotillæg 5,20% Selskabsspecifikt	risikotillæg 5,20%

Selskabsskatteprocent 25,00% Selskabsskatteprocent 25,00% Selskabsskatteprocent 25,00%

Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25% Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25% Finansielle	omkostninger	efter	skat	(rg) 6,25%

WACC	Base	Case WACC	Negativ	Case WACC	Positiv	Case
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Bilag 13: Værdiansættelse Base case – DCF og RIDO 

g 3,00%

WACC 8,004%

Mio.	DKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultatopgørelsen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

Omsætning 2.814													 2.845																 3.122							 3.440							 3.695							 3.912							 4.121							 4.319							 4.529							 4.752							 4.894							 5.041						

Driftsomkostninger	+	andet	DO -2956,7 -3.016														 -3.184						 -3.458						 -3.729						 -3.962						 -4.072						 -4.227						 -4.423						 -4.551						 -4.540						 -4.714				

Driftsoverskud -143															 -172																	 -63										 -18										 -33										 -50										 49											 93											 107										 201										 354										 327									

Balancen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

NDA 2.311													 2.128																 2.273							 2.435							 2.579							 2.731							 2.773							 2.842							 2.935							 3.079							 3.122							 3.216						

NFF -745															

Egenkapital 1.641													

Pengestrømsopgørelsen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

DO -172																	 -63										 -18										 -33										 -50										 49											 93											 107										 201										 354										 327									

∆NDA -184																	 145										 163										 144										 151										 43											 69											 93											 144										 43											 94										

FCFF 12																				 -208									 -181									 -177									 -201									 6													 24											 14											 57											 310										 233									

Diskonteringsfaktor 0,9259														 0,8573					 0,7937					 0,7349					 0,6805					 0,6300					 0,5833					 0,5401					 0,5001					 0,4630					

Mio.	DKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DCF-modellen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

FCF 12																				 -208									 -181									 -177									 -201									 6													 24											 14											 57											 310										 233									

PV	af	FCF 11																				 -178									 -144									 -130									 -137									 4													 14											 7													 28											 144										

Samlet	PV	af	FCF	til	2021 -380															

+	PV	af	terminalværdi 2.156													 4.656						

Virksomhedsværdi 1.776													

-	Bogført	værdi	af	NFF -745															

-	Minoritetsinteresser -																	

Værdi	af	egenkapital 1.031													

Antal	aktier 39.168.414				

Aktiekurs 26,33

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RIDO-modellen 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

RIDO -357																	 -233									 -200									 -228									 -256									 -170									 -129									 -121									 -34										 107										 77										

PV	af	RIDO -330																	 -200									 -159									 -168									 -174									 -107									 -75										 -65										 -17										 50											

Samlet	PV	af	RIDO	til	2021 -1.246												

+	PV	af	terminal	værdi 710																 1.533						

+	NDA 2.311													

Virksomhedsværdi 1.776													

-	Bogført	værdi	af	NFF -745															

-	Minoritetsinteresser -																	

Værdi	af	egenkapital 1.031													 kr

Antal	aktier 39.168.414				

Aktiekurs 26,33

Værdiansættelse	BASE	CASE	-	FCFF	og	RIDO

 

 



Bilag 14: Valuedrivers Negativ case

	

1.	Nettoomsætning	(vækst)

	-	AV	(vækst)

	-	AV	(i%	af	nettooms.)

	-	B&O	PLAY	(vækst)

	-	B&O	PLAY	(i%	af	nettooms.)

	-	Automotive	(vækst)

	-	Automotive	(i%	af	nettooms.)

	-	ICEpower	(vækst)

	-	ICEpower	(i%	af	nettooms.)

2.	EBITDA-margin

-	Produktionsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver

	-	Af-	og	nedskrivninge

4.	Skattesats

5.	Immaterielle	og	materielle	aktiver	/	nettoomsætning

	-	Immaterielle	aktiver	/	nettoomsætning

	-	Materielle	aktiver	/	nettoomsætning

6.	Net	working	capital	/	nettoomsætning

	-	Varebeholdning	/	nettoomsætning

	-	Tilgodehavender	fra	salg	/	nettoomsætning

	-	Andre	tilgodehavender	/	nettoomsætning

	-	Leverandører	af	varer	m.m.	/	nettoomsætning

	-	Anden	gæld	/	nettoomsætning

Andre	driftsaktiver	/	nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser	/	nettoomsætning

7.	Netto	lånerente

8.	NFF	/	NDA

	-	Finansielle	aktiver	/	NDA

	-	Finansielle	forpligtelser	/	NDA

Mio	DKK

Nettoomsætning

-	AV

-	B&O	PLAY

-	Automotive

-	ICEpower

Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

Udviklingsomkostninger

Distributions-	og	marketingomkostninger

Administrationsomkostninger

Omstruktureringsomkostninger

Andre	driftsindtægter

Driftsoverskud	fra	salg	før	af-	og	nedskrivninger	(EBITDA)

Af-	og	nedskrivninger

Driftsoverskud	fra	salg	før	skat	(EBIT)

Skat	på	driftsoverskud

Rapporteret	skatteomkostning

Skattefordel	på	netto	finansielle	omkostninger

Skat	allokeret	til	andet	driftsoverskud

Skattepåvirkning	i	alt

Driftsoverskud	fra	salg	efter	skat	(CORE	DO)

Andet	driftsoverskud

Andre	driftsindtægter

Skatteeffekt

Resultat	af	kapitalandele	i	ass.	virksomheder

Gevinst	ved	salg	af	kapitalandele

Andet	driftsoverskud	efter	skat	(NON	CORE	DO)

Driftsoverskud	efter	skat	(DO)

Valuedrivers	NEG	CASE
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

-0,9% 7,7% 8,2% 5,4% 3,9% 3,3% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0%

-4,0% 8,0% 8,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 3,0%

56,8% 56,9% 56,8% 55,5% 55,0% 54,3% 53,4% 52,4% 51,4% 51,4% 51,4%

0,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%

19,1% 18,2% 17,5% 17,3% 17,3% 17,4% 17,6% 17,8% 18,0% 18,0% 18,0%

8,0% 13,0% 13,0% 13,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 3,0% 3,0%

21,1% 22,2% 23,2% 24,8% 25,3% 26,0% 26,8% 27,6% 28,4% 28,4% 28,4%

-4,0% -4,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 3,0%

3,0% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1%

3,0% 8,5% 9,5% 8,5% 7,5% 11,5% 12,5% 12,5% 15,0% 19,0% 22,0%

58,5% 57,0% 56,0% 56,0% 55,5% 52,5% 51,5% 51,5% 51,5% 49,5% 49,5%

8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 8,0% 7,0% 7,0%

27,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver

-28,0% -29,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0%

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

43,0% 42,0% 40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

26,0% 25,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%

17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,0% 14,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13,5%

21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%

17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Forecasting	af	driftsoverskud
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

2.788								 3.004								 3.250								 3.427								 3.560								 3.679								 3.782								 3.891								 4.004								 4.124																				 4.248																				

1.583									 1.710									 1.846									 1.902									 1.959									 1.998									 2.018									 2.038									 2.059									 2.120																				 2.184																				

532											 548											 570											 593											 616											 641											 667											 693											 721											 743																							 765																							

590											 666											 753											 851											 902											 956											 1.013									 1.074									 1.139									 1.173																				 1.208																				

84													 80													 81													 82													 83													 83													 84													 85													 86													 89																									 91																								

-1.631							 -1.712							 -1.820							 -1.919							 -1.976							 -1.931							 -1.948							 -2.004							 -2.062							 -2.042																			 -2.103																			

1.157								 1.292								 1.430								 1.508								 1.584								 1.747								 1.834								 1.887								 1.942								 2.083																				 2.145																				

-223										 -240										 -260										 -308										 -374										 -386										 -397										 -409										 -320										 -289																						 -297																						

-767										 -706										 -764										 -805										 -837										 -828										 -851										 -875										 -901										 -887																						 -913																						

-84												 -90												 -98												 -103										 -107										 -110										 -113										 -117										 -120										 -124																						 -127																						

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												

-																								 -																							

84													 255											 309											 291											 267											 423											 473											 486											 601											 784																							 935																							

-336										 -366										 -364										 -384										 -399										 -402										 -402										 -403										 -415										 -427																						 -440																						

-252										 -111										 -55												 -93												 -132										 21													 70													 83													 186											 356																							 494																							

63													 28													 14													 23													 33													 -5														 -18												 -21												 -46												 -89																								 -124																						

-189										 -83												 -41												 -69												 -99												 16													 53													 62													 139											 267																							 371																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-189										 -83												 -41												 -69												 -99												 16													 53													 62													 139											 267																							 371																							

Valuedrivers	NEG	CASE
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Bilag 15: Negativ case - Forecasting af AOH- og OG-drivere

 
AOH-drivere	(gns.	balancetal)

Mio.	DKK

Immateriale	aktiver	i	alt

Immateriale	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Materielle	aktiver	i	alt

Materielle	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Varebeholdning

Varebeholdning	/	Nettoomsætning

Tilgodehavender	fra	salg

Tilgodehavender	fra	salg	/	Nettoomsætning

Andre	tilgodehavender

Andre	tilgodehavender	/	Nettoomsætning

Andre	driftsaktiver

Andre	driftsaktiver	/	Nettoomsætning

Leverandører	af	varer	m.m.

Leverandører	af	varer	m.m.	/	Nettoomsætning

Anden	gæld

Anden	gæld	/	Nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser

Andre	driftsforpligtelser	/	Nettoomsætning

AOH-drivere

1/AOH

Mio.	DKK

Bruttoavanceprocent

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning

OG	fra	salg,	før	skat

	-	Skat

OG	fra	salg,	efter	skat

	+/-	Andre	poster	efter	skat

OG

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

725											 751											 748											 788											 819											 809											 832											 817											 841											 866																							 892																							

0,260									 0,250									 0,230									 0,230									 0,230									 0,220									 0,220									 0,210									 0,210									 0,210																				 0,210																				

474											 511											 553											 583											 605											 625											 605											 623											 641											 660																							 680																							

0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160																				 0,160																				

586											 601											 650											 685											 712											 699											 719											 739											 761											 742																							 765																							

0,210									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,190									 0,190									 0,190									 0,190									 0,180																				 0,180																				

474											 511											 553											 548											 570											 589											 605											 623											 641											 660																							 680																							

0,170									 0,170									 0,170									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160																				 0,160																				

56													 60													 65													 69													 71													 74													 76													 78													 80													 82																									 85																								

0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020																				 0,020																				

558											 601											 650											 685											 712											 736											 756											 778											 801											 825																							 850																							

0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200																				 0,200																				

-335										 -360										 -390										 -411										 -427										 -460										 -492										 -506										 -521										 -536																						 -552																						

-0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,125							 -0,130							 -0,130							 -0,130							 -0,130																			 -0,130																			

-265										 -285										 -309										 -326										 -338										 -349										 -359										 -370										 -380										 -392																						 -404																						

-0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095																			 -0,095																			

-187										 -201										 -218										 -230										 -239										 -246										 -253										 -261										 -268										 -276																						 -285																						

-0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067																			 -0,067																			

0,748								 0,728								 0,708								 0,698								 0,698								 0,673								 0,658								 0,648								 0,648								 0,638																				 0,638																				

1,337								 1,374								 1,412								 1,433								 1,433								 1,486								 1,520								 1,543								 1,543								 1,567																				 1,567																				

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

41,50% 43,00% 44,00% 44,00% 44,50% 47,50% 48,50% 48,50% 48,50% 50,50% 50,50%

-8,00% -8,00% -8,00% -9,00% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -8,00% -7,00% -7,00%

-27,50% -23,50% -23,50% -23,50% -23,50% -22,50% -22,50% -22,50% -22,50% -21,50% -21,50%

-3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-12,04% -12,18% -11,20% -11,20% -11,20% -10,92% -10,64% -10,36% -10,36% -10,36% -10,36%

-9,04% -3,68% -1,70% -2,70% -3,70% 0,58% 1,86% 2,14% 4,64% 8,64% 11,64%

2,26% 0,92% 0,43% 0,68% 0,93% -0,14% -0,46% -0,54% -1,16% -2,16% -2,91%

-6,78% -2,76% -1,28% -2,03% -2,78% 0,43% 1,40% 1,61% 3,48% 6,48% 8,73%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-6,78% -2,76% -1,28% -2,03% -2,78% 0,43% 1,40% 1,61% 3,48% 6,48% 8,73%

Forecasting	af	AOH	drivere

Forecasting	af	OG	drivere

 

Bilag 16: Værdiansættelse Negativ case – DCF og RIDO

 



Bilag 17: Valuedrivers Positiv case 

	

1.	Nettoomsætning	(vækst)

	-	AV	(vækst)

	-	AV	(i%	af	nettooms.)

	-	B&O	PLAY	(vækst)

	-	B&O	PLAY	(i%	af	nettooms.)

	-	Automotive	(vækst)

	-	Automotive	(i%	af	nettooms.)

	-	ICEpower	(vækst)

	-	ICEpower	(i%	af	nettooms.)

2.	EBITDA-margin

-	Produktionsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver

	-	Af-	og	nedskrivninge

4.	Skattesats

5.	Immaterielle	og	materielle	aktiver	/	nettoomsætning

	-	Immaterielle	aktiver	/	nettoomsætning

	-	Materielle	aktiver	/	nettoomsætning

6.	Net	working	capital	/	nettoomsætning

	-	Varebeholdning	/	nettoomsætning

	-	Tilgodehavender	fra	salg	/	nettoomsætning

	-	Andre	tilgodehavender	/	nettoomsætning

	-	Leverandører	af	varer	m.m.	/	nettoomsætning

	-	Anden	gæld	/	nettoomsætning

Andre	driftsaktiver	/	nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser	/	nettoomsætning

7.	Netto	lånerente

8.	NFF	/	NDA

	-	Finansielle	aktiver	/	NDA

	-	Finansielle	forpligtelser	/	NDA

Mio	DKK

Nettoomsætning

-	AV

-	B&O	PLAY

-	Automotive

-	ICEpower

Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

Udviklingsomkostninger

Distributions-	og	marketingomkostninger

Administrationsomkostninger

Omstruktureringsomkostninger

Andre	driftsindtægter

Driftsoverskud	fra	salg	før	af-	og	nedskrivninger	(EBITDA)

Af-	og	nedskrivninger

Driftsoverskud	fra	salg	før	skat	(EBIT)

Skat	på	driftsoverskud

Rapporteret	skatteomkostning

Skattefordel	på	netto	finansielle	omkostninger

Skat	allokeret	til	andet	driftsoverskud

Skattepåvirkning	i	alt

Driftsoverskud	fra	salg	efter	skat	(CORE	DO)

Andet	driftsoverskud

Andre	driftsindtægter

Skatteeffekt

Resultat	af	kapitalandele	i	ass.	virksomheder

Gevinst	ved	salg	af	kapitalandele

Andet	driftsoverskud	efter	skat	(NON	CORE	DO)

Driftsoverskud	efter	skat	(DO)

Valuedrivers	POS	CASE
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

3,1% 11,7% 12,2% 9,4% 7,9% 7,3% 6,8% 6,9% 6,9% 3,0% 3,0%

0,0% 12,0% 12,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0%

56,8% 57,0% 56,9% 55,6% 55,2% 54,5% 53,6% 52,6% 51,7% 51,7% 51,7%

4,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 3,0% 3,0%

19,1% 18,3% 17,6% 17,4% 17,4% 17,5% 17,7% 17,9% 18,1% 18,1% 18,1%

12,0% 17,0% 17,0% 17,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 3,0% 3,0%

21,1% 22,1% 23,0% 24,6% 25,1% 25,7% 26,5% 27,3% 28,1% 28,1% 28,1%

0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0%

3,0% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

5,0% 10,5% 11,5% 11,0% 10,5% 13,5% 14,5% 14,5% 17,0% 21,0% 24,0%

57,5% 56,0% 55,0% 54,5% 53,5% 51,5% 50,5% 50,5% 50,5% 48,5% 48,5%

8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 8,0% 7,0% 7,0%

26,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3.	Af-	og	nedskrivninger	/	immaterielle	og	materielle	aktiver

-28,0% -29,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0% -28,0%

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

43,0% 42,0% 40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

26,0% 25,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%

17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,0% 14,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13,5%

21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%

17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Forecasting	af	driftsoverskud
E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

2.901								 3.241								 3.636								 3.979								 4.292								 4.607								 4.920								 5.258								 5.620								 5.789																				 5.963																				

1.649									 1.847									 2.069									 2.213									 2.368									 2.510									 2.636									 2.768									 2.906									 2.993																				 3.083																				

553											 592											 639											 691											 746											 805											 870											 939											 1.015									 1.045																				 1.076																				

612											 715											 837											 979											 1.077									 1.185									 1.304									 1.434									 1.577									 1.625																				 1.673																				

87													 87													 91													 96													 101											 106											 111											 117											 122											 126																							 130																							

-1.668							 -1.815							 -2.000							 -2.169							 -2.296							 -2.372							 -2.485							 -2.655							 -2.838							 -2.808																			 -2.892																			

1.233								 1.426								 1.636								 1.811								 1.996								 2.234								 2.436								 2.603								 2.782								 2.981																				 3.071																				

-232										 -259										 -291										 -358										 -451										 -484										 -517										 -552										 -450										 -405																						 -417																						

-769										 -729										 -818										 -895										 -966										 -990										 -1.058							 -1.130							 -1.208							 -1.187																			 -1.222																			

-87												 -97												 -109										 -119										 -129										 -138										 -148										 -158										 -169										 -174																						 -179																						

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												

-																								 -																							

145											 340											 418											 438											 451											 622											 713											 762											 955											 1.216																				 1.431																				

-349										 -395										 -407										 -446										 -481										 -503										 -524										 -545										 -582										 -600																						 -618																						

-204										 -54												 11													 -8														 -30												 119											 190											 218											 373											 616																							 813																							

51													 14													 -3														 2															 8															 -30												 -47												 -54												 -93												 -154																						 -203																						

-153										 -41												 8															 -6														 -23												 89													 142											 163											 280											 462																							 610																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -												 -																								 -																							

-153										 -41												 8															 -6														 -23												 89													 142											 163											 280											 462																							 610																							

Valuedrivers	POS	CASE
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Bilag 18: Positiv case - Forecasting af AOH- og OG-drivere 
AOH-drivere	(gns.	balancetal)

Mio.	DKK

Immateriale	aktiver	i	alt

Immateriale	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Materielle	aktiver	i	alt

Materielle	aktiver	i	alt	/	Nettoomsætning

Varebeholdning

Varebeholdning	/	Nettoomsætning

Tilgodehavender	fra	salg

Tilgodehavender	fra	salg	/	Nettoomsætning

Andre	tilgodehavender

Andre	tilgodehavender	/	Nettoomsætning

Andre	driftsaktiver

Andre	driftsaktiver	/	Nettoomsætning

Leverandører	af	varer	m.m.

Leverandører	af	varer	m.m.	/	Nettoomsætning

Anden	gæld

Anden	gæld	/	Nettoomsætning

Andre	driftsforpligtelser

Andre	driftsforpligtelser	/	Nettoomsætning

AOH-drivere

1/AOH

Mio.	DKK

Bruttoavanceprocent

	-	Udviklingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Distributions-	og	marketingsomkostninger	/	nettoomsætning

	-	Administrationsomkostninger	/	nettoomsætning

-	Omstruktureringsomk.	og	andre	driftsindtægter	/	nettoomsætning

	-	Af-	og	nedskrivninger	/	nettoomsætning

OG	fra	salg,	før	skat

	-	Skat

OG	fra	salg,	efter	skat

	+/-	Andre	poster	efter	skat

OG

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

754											 810											 836											 915											 987											 1.013									 1.082									 1.104									 1.180									 1.216																				 1.252																				

0,260									 0,250									 0,230									 0,230									 0,230									 0,220									 0,220									 0,210									 0,210									 0,210																				 0,210																				

493											 551											 618											 676											 730											 783											 787											 841											 899											 926																							 954																							

0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,170									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160																				 0,160																				

609											 648											 727											 796											 858											 875											 935											 999											 1.068									 1.042																				 1.073																				

0,210									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,190									 0,190									 0,190									 0,190									 0,180																				 0,180																				

493											 551											 618											 637											 687											 737											 787											 841											 899											 926																							 954																							

0,170									 0,170									 0,170									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160									 0,160																				 0,160																				

58													 65													 73													 80													 86													 92													 98													 105											 112											 116																							 119																							

0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020									 0,020																				 0,020																				

580											 648											 727											 796											 858											 921											 984											 1.052									 1.124									 1.158																				 1.193																				

0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200									 0,200																				 0,200																				

-348										 -389										 -436										 -477										 -515										 -576										 -640										 -683										 -731										 -753																						 -775																						

-0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,120							 -0,125							 -0,130							 -0,130							 -0,130							 -0,130																			 -0,130																			

-276										 -308										 -345										 -378										 -408										 -438										 -467										 -499										 -534										 -550																						 -566																						

-0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095							 -0,095																			 -0,095																			

-194										 -217										 -244										 -267										 -288										 -309										 -330										 -352										 -377										 -388																						 -399																						

-0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067							 -0,067																			 -0,067																			

0,748								 0,728								 0,708								 0,698								 0,698								 0,673								 0,658								 0,648								 0,648								 0,638																				 0,638																				

1,337								 1,374								 1,412								 1,433								 1,433								 1,486								 1,520								 1,543								 1,543								 1,567																				 1,567																				

E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 E2019/20 E2020/21 E2021/22 E2022/23 Terminal

42,50% 44,00% 45,00% 45,50% 46,50% 48,50% 49,50% 49,50% 49,50% 51,50% 51,50%

-8,00% -8,00% -8,00% -9,00% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -8,00% -7,00% -7,00%

-26,50% -22,50% -22,50% -22,50% -22,50% -21,50% -21,50% -21,50% -21,50% -20,50% -20,50%

-3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-12,04% -12,18% -11,20% -11,20% -11,20% -10,92% -10,64% -10,36% -10,36% -10,36% -10,36%

-7,04% -1,68% 0,30% -0,20% -0,70% 2,58% 3,86% 4,14% 6,64% 10,64% 13,64%

1,76% 0,42% -0,07% 0,05% 0,18% -0,64% -0,96% -1,04% -1,66% -2,66% -3,41%

-5,28% -1,26% 0,22% -0,15% -0,52% 1,94% 2,89% 3,11% 4,98% 7,98% 10,23%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-5,28% -1,26% 0,22% -0,15% -0,52% 1,94% 2,89% 3,11% 4,98% 7,98% 10,23%

Forecasting	af	AOH	drivere

Forecasting	af	OG	drivere

 

Bilag 19: Værdiansættelse Positiv case – DCF og RIDO 

 


