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Indledning: 

Hvorfor en værdiansættelse af William Demant? Efter min mening og interesse, indeholder en 

værdiansættelse mange af de elementer, der tilsammen udgør studiet i finansiering og regnskab, men 

også mere. En værdiansættelse hæver sig nemlig over de ”kolde” facts, og danner bro mellem den 

rigtige verden, med dens uperfekte og dynamiske forhold og den præcise verden som regnskabs- og 

finansieringsteorien beskriver. 

 

En værdiansættelse er derfor både en værdifuld øvelse i at skabe overblik over de fag, som studiet har 

budt på samtidig med at den giver én mulighed for at sætte denne teori i perspektiv til den virkelige 

verden gennem den strategiske del.  

 

Men hvorfor lige William Demant? Som bekendt, er William Demants største selskab 

høreapparatsvirksomheden Oticon, og netop denne virksomhed har jeg et specielt forholdt til, da jeg 

har arbejdet der i 7 år. Oticon har derfor været en stor del af mit voksne liv, og jeg har fulgt 

virksomheden gennem dens sidste 10 års udvikling fra den rivende udvikling, som Lars Kolind var 

med til at sætte i gang, til i dag hvor det er en stor og efterhånden velkonsolideret virksomhed. Jeg 

kender derfor virksomheden indefra, og har besøgt og arbejdet sammen med datterselskaber i hele 

verden.  

 

Men WDH er også en vigtig virksomhed set med den almindelige danskers øjne - endog set med 

internationale øjne. WDH har været en vigtig spiller når det gælder om at definere fremtidens 

Danmark. I takt med at globaliseringen bider sig fast, må nationer specialisere sig til det de gør bedst 

og WDH er i høj grad inkarnationen af ”Hvad danskere gør bedst”.  

 

Med Lars Kolind i spidsen kickstartede WDH (dengang bare Oticon) den bølge af nye måder at tænke 

innovation, vidensøkonomi og virksomhedsledelse på. Ordet ”spagettistruktur” blev hurtigt et af de 

mest kendte buzz-words da det blev introduceret. Siden hen er denne ledelsesfilosofi nærmere blevet 

reglen end undtagelsen i danske vidensvirksomheder som Novo, Vestas og en lang række af andre 

børsnoterede virksomheder. Selv flere steder inden for det offentlige, er denne måde at tænke 

”virksomhed” på blevet indført.  
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Disse nye tanker omkring hvordan man sammensætter vidensvirksomheder, vil være vores styrke i 

den globaliserede verden og WDH har således sat sit fodspor som mere end ”blot” en virksomhed – 

både for mig, for den danske vidensarbejder og for alle danskere som helhed, der er afhængige af, at 

Danmark i fremtiden vil klare sig lige så godt internationalt som det har været tilfældet i de sidste 

mange årtier.  
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1 Problemformulering: 

Som det fremgår, er denne opgave en værdiansættelse af William Demant. Der findes i den 

forbindelse en række forskellige tilgange til en værdiansættelse afhængig af hvor man ser 

virksomheden i fremtiden. Man kan både værdiansætte den ud fra en ”stand-alone” tilgang, som en 

opkøbskandidat eller som et konkursbo og virksomhedens værdi vil variere afhængig af den valgte 

tilgang. Værdien vil være forskellig afhængig af hvilket scenario man analyserer.  

 

Vælger man den tilgang, at virksomheden er gået konkurs og ikke kan fortsætte sin daglige drift, må 

man så på værdien af de enkelte aktivers markedsværdi. For en virksomhed som WDH, vil denne 

værdi ligge mange gange under den værdi, som virksomheden har som ”ongoing concern”, da man 

ofte ser, at op mod 90 % af aktiverne er immaterielle, og derfor vil gå til grunde ved en opsplitning. 

 

Vælger man i stedet at se på virksomheden, som den værdi, den har for en potentiel opkøbskandidat, 

må man se på de synergieffekter de to virksomheder kan opnå tilsammen. Det vil således ikke blot 

være WDH’s værdi som ”ongoing concern”, men også de positive eller negative synergien, denne vil 

opnå ved at blive integreret i en opkøbende virksomhed.   

 

Den sidste tilgang, og den tilgang, som jeg har valgt i denne opgave, er WDH som ”ongoing 

concern”. Denne tilgang, forudsætter, at WDH fortsætter sin drift som ”Stand-alone”. Mere konkret, 

forudsætter det, at WDH vil fortætte sin drift med den aktivsammensætning, som er gældende på den 

dag værdiansættelsen finder sted og hvor eventuelle ændringer i aktivsammensætningen kommer fra 

en organisk vækst.  

 

 

Hovedspørgsmålet: 

 

Hvad er den sande markedsværdi for én af WDH’s aktier (kursen). 

 

Når man har valgt dette perspektiv på en værdiansættelse, har man også gjort nogle underforståede 

metodiske valg, der rejser en række underliggende problemstillinger. Løsningen på de enkelte 

underliggende problemstillinger vil tilsammen danne fundamentet. Den metodiske tilgang er 
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beskrevet dybere i afsnittet ”Metode”, men vil groft sagt være opbygget over en regnskabsanalyse og 

en strategisk analyse.  

 

Regnskabsanalysen kan karakteriseres af en høj grad af objektivitet og danne grundlag for en statisk 

fremskrivning af den historiske periode. Men som bekendt, er verden ikke statisk, men dynamisk og 

ændringer i virksomheden og dennes omverden vil blive taget op i den subjektive strategiske analyse. 

Kombinationen af de to giver mulighed for at kunne budgettere WDH’s fremtidige cashflows som til 

sidst danner grundlaget for den sidste del – den endelige værdiansættelse.  

 

De problemstillinger, som karakteriserer hhv. regnskabsanalysen og den strategiske analyse kan 

opstilles som følgende: 

 

Strategisk analyse: 

- Hvilke elementer bør indgå i en strategisk analyse? 

- Hvilke forretningsområder er WDH involveret i? 

- Hvilke samfundsmæssige og branche-specifikke forhold har betydning for WDH’s værdiskabelse og 

hvordan vil disse ændre sig i fremtiden? 

 

Regnskabsanalysen: 

- Hvilke korrektioner er nødvendige for at få WDH’s historiske regnskaber til at udtrykke den reelle 

rentabilitet? 
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1.1 Afgrænsning 

Som beskrevet i problemformuleringen, er formålet med denne opgave, at værdiansætte WDH. I 

princippet vil alle omverdensforhold have indflydelse på denne værdi, lige fra om Ruslands regering 

forhøjer deres sundhedsbudget til om høsten slår fejl i Indien. Ethvert forhold, i WDH’s omverden har 

således i teorien en indvirkning WDH’s fremtidige rentabilitet. Men det er klart, at man af praktiske 

grunde bliver nødt til at sætte en grænse for detaljegraden. Jeg vil i dette afsnit forklare de mest 

væsentlige punkter, som jeg af praktiske og tidsmæssige grunde har afgrænset mig fra.  

 

Jeg har i denne opgave valgt ikke at foretage nogen interviews. I mine øjne, er det f.eks. metodisk 

forkert, at foretage interviews med aktieanalytikere og andre såkaldt ”kloge” værdiansættere, der har 

en holdning til værdidannelsen i WDH’s aktie. Hvis man dog vælger at gøre det, bør det kun være 

som inspiration, og enhver udtalelse bør man selv kunne verificere og argumentere for. Hele 

udgangspunktet for denne opgave er imidlertid, er at jeg selv skal sætte mig i aktieanalytikerens stol, 

og i givet fald ville analytikeren foretage dele af analysen i stedet for mig.  

 

Den anden type interviews, man ofte ser, er interviews med interne personer fra virksomheden. Dette 

kan i nogen tilfælde bedre retfærdiggøres, men da det typisk er en dedikeret person, der står for 

”Investor relations” og vedkommende jo har en stærk interesse i, at lade virksomheden fremstå så 

positivt som regnskabsloven nu tillader det, mener jeg at det vil være med risiko for at positiv 

glorificering af virksomheden. Derfor har jeg afgrænset mig fra at foretage interviews.  

 

I strategiafsnittet, vil jeg benytte mig af forskellige artikler, hvoraf nogen er af medicinsk karakter. I 

modsætning til artikler af økonomisk art, vil jeg afgrænse mig fra at vurdere disses objektivitet, da jeg 

ikke har nogen medicinsk baggrund. Det relaterer sig specielt til afsnittet om stamcelleforskning og 

genterapi. 

 

Som jeg har beskrevet i problemformuleringen, har jeg valgt tilgangsvinklen ”ongoing concern”. Der 

ligger ikke i sig selv en begrænsning fra at medtage værdien af synergieffekter fra eventuelle opkøb. 

Jeg vil imidlertid begrænse mig fra dette, da branchen (som det vil blive klart) efterhånden er meget 

velkonsolideret. Det sidste forsøg på en fusion var, da GN Resound forsøgte at lade sig sælge til 

Sonova (Det tidligere Phonak). Denne handel blev imidlertid ikke godkendt af de tyske 
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konkurrencemyndigheder1, hvilket tyder på at de enkelte høreapparatproducenter efterhånden har 

opnået en størrelse, at de vil komme til at operere under monopollignende forhold i flere af deres 

markeder.  

 

Som det vil fremgå, har WDH også andre produkter end høreapparater – produkter, der følger andre 

spilleregler. I princippet burde jeg lave en regnskabsanalyse og en strategisk analyse for både 

høreapparatmarkedet og de andre markeder, men som det vil fremgå senere, ligger 90 % af 

omsætningen i høreapparatmarkedet. Jeg vil derfor kun forholde mig til høreapparatmarkedet, og lade 

udviklingen i de andre mindre områder følge med udviklingen i høreapparatmarkedet som blinde 

passagerer.  

 

Jeg vil afgrænse mig fra at tale med andre personer, og udelukkende basere min analyse med 

baggrund i offentlig tilgængelig information og teoretiske økonomiske ræsonnementer.  

                                                 
1 Kilde: http://www.electronic-supply.dk/article/view.html?id=11617 
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2 Teori og metode. 

Denne opgave vil være bygget op som en såkaldt ”Fundamentalanalyse”2. I denne værdiansættelse, 

tager jeg det metodiske standpunkt, at virksomhedens fremtid alt andet lige vil ligne dens fortid. Dette 

standpunkt underbygges ved en ”objektiv” regnskabsanalyse, der fremskrives. Denne statiske 

fremskrivning af fortiden bliver imidlertid rettet til med en subjektiv analyse – den strategiske analyse 

– som skal fokusere på de forhold, der forventes at forandre sig i fremtiden.  

 

Min metode kan grafisk beskrives som i Figur 1 for neden og vil blive forklaret i de næste afsnit. 

 

 
Figur1. (Kilde: Egen tilvirkning.) 

 

2.1 Regnskabsanalyse 

Formålet med den historiske regnskabsanalyse er som sagt, at finde niveauet for de interne finansielle 

drivere3, der skal danne grundlaget for proformaregnskaberne. Som det senere vil fremgå, vil 

regnskabsanalysen munde ud i de historiske niveauer for de følgende finansielle værdidrivere:  

 

1) EBIT-marginen  

2) Omsætningshastigheden på Netto Drift Aktiverne  

3) Den effektive skattesats.  

 

                                                 
2 Kilde: “Regnskabsanalyse”, Thomas Plenborg, s. 36 
3 Kilde: “Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, Jens O. Elling, s. 225. 
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Som figuren ovenfor antyder, vil den vigtige eksterne finansielle driver ”Omsætningen” ikke 

udelukkende tage udgangspunkt i historiske regnskaber, men blive budgetteret separat i et afsnit 

dedikeret til denne.  

 

Umiddelbart skulle man tro, at de interne finansielle drivere blot kan aflæses i årsregnskaberne, men 

det er ikke tilfældet. Årsregnskaberne fra årsrapporterne, er nemlig ikke opgjort på den måde, der er 

nødvendig for at kunne identificere niveauet for de interne finansielle drivere. Når hensigten er en 

værdiansættelse, er årsregnskaberne mangelfulde på en række områder, og det er analytikerens 

opgave at råde bod på dette. De mangelfulde områder drejer som om: 

 

1) Årsrapporterne er ikke nødvendigvis opdelt i drift og finansieringsaktivitet. Ud fra antagelsen 

om perfekte finansielle markeder, er det kun driftaktiviteten, der er værdiskabende og 

budgetteringen må derfor ikke påvirkes af ændringer i de finansielle markeder, der står uden 

for ledelsens indflydelse4.  

2) Resultatopgørelsen er ikke på ”total-indkomst-basis”, da flere af værdiændringerne bliver 

bogført direkte på egenkapitalen5.  

3) Ledelsen har deres egen definition på ekstraordinære poster, hvilket ofte sætter virksomhedens 

økonomi i et mere positivt lys6. 

4) Den del af overskuddet, der ikke er drevet at omsætningen er identificeret separat. Dette udgør 

et budgetteringsproblem, og sådanne overskuds/underskudskomponenter må identificeres og 

budgetteres separat7.  

 

Når disse korrektioner er foretaget, vil man nu kunne aflæse et mere retvisende niveau for de interne 

finansielle drivere. Som sagt er det næste skridt nu at analysere om niveauet for disse vil ændre sig i 

fremtiden og her kommer den strategiske analyse ind i billedet.  

 

Jeg må i denne forbindelse gøre læseren opmærksom på, at en værdiansættelse med denne metodiske 

opbygning (discounted cashflow) er immun over for virksomhedens regnskabspraksis8. Så læseren vil 

ikke støde på floskler og trivialiteter som ”Overskudsgaden må betragtes som tilfredsstillende” og 

                                                 
4 Kilde: “Regnskabsanalyse”, Thomas Plenborg, s. 121 
5 Kilde: “Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, Jens O. Elling, s. 109. 
6 Kilde: “Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, Jens O. Elling, s. 210. 
7 Kilde: “Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, Jens O. Elling, s. 110. 
8  
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”Straksafskrivning ville i denne forbindelse have været fortrukket.” der viser sig ikke at have nogen 

metodisk relevans.  

 

Derimod er DCF metoden ikke immun overfor ændringer i regnskabspraksis, men som det vil vise sig  

senere har der ikke været noget ændringer i regnskabspraksis i den analyserede periode. 

 

2.2 Strategisk analyse 

I den historiske regnskabsanalyse blev niveauet for de historiske interne finansielle drivere fundet. Og 

det er nu den strategiske analyses opgave at finde frem til, om niveauet for disse skal påvirkes inden 

de danner grundlag for de fremtidige proformaregnskaber.  

 

De to interne finansielle drivere, der potentielt skal justeres er hhv. 1) EBIT-margin og 2) 

Omsætningshastigheden på Netto Drift Aktiverne. Som bekendt, er det netop niveauet for disse to, der 

definerer afkastningsgraden, som jo er regnskabsverdenens pendant til den finansielle verdens ”rente”. 

Det er med andre ord disse to interne drivere, der tilsammen definerer det profit potentiale, der ligger i 

virksomheden og hvis eksterne forhold gør virksomheden mindre profittabel, vil det slå igennem på 

én af disse to.  

 

Jeg har imidlertid valgt, at lade alle ændringer i omverdensforhold slå igennem på EBIT-margin’en. 

Man kunne argumentere for at interne effektiviseringer skulle slå igennem på omsætningshastigheden, 

men som Porter argumenterer for9, vil interne effektiviseringer i form af f.eks. ny teknologi i sidste 

ende komme alle virksomhederne til gode og derfor endelig slå igennem som ændringer i EBIT-

margin’en.  

 

Som bekendt, har porter ”opfundet” et framework, der gør det muligt, at identificere de forhold, der 

giver plads til en branche/virksomheds profitmuligheder, og enhver ændring i disse forhold bør slå 

igennem på virksomhedens profitabilitet eller på EBIT-marginen. Dette framework kaldes populært 

”Porters 5 Forces”10 og de 5 kræfter er: 

 

1) Kundernes forhandlingsmagt. 
                                                 
9 Kilde: “Operational Effectiveness is not Strategy”, Michael E. Porter, 1996. 
10 Kilde: ”How competitive forces shape strategy”, Michael E. Porter, 1979. 
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2) Leverandørernes forhandlingsmagt.  

3) Substituerende produkter. 

4) Indgangsbarrierer. 

5) Intern rivalisering.  

 

Enhver ændring i disse forhold, eller ”kræfter”, som Porter kalder det, vil altså påvirke profitabiliteten 

(EBIT-margin’en) med mindre at virksomheden er i stand til at igangsætte initiativer, der udligner 

disse ændringer. Det er altså ikke nok blot at se på ændringerne i de 5 kræfter, som Porter beskæftiger 

sig med, men også på hvordan virksomheden internt er konfigureret og i hvilket omfang den vil være i 

stand til at håndterer dette. Til denne opgave har Porter udviklet et andet ”framework” som populært 

kaldes en ”Værdikædeanalyse”11 og ser på hvordan virksomheden skaber en merværdi ved at 

kombinere input.  

 

De eksterne forhold som bliver analyseret gennem Porters 5 Forces og de interne forhold, der bliver 

analyseret gennem en værdikædeanalyse, kan herefter kobles sammen i en SWOT12. De ændringer i 

de 5 kræfter, der kan betegnes positive kan kaldes ”Muligheder” (opportunities) og de negative kan 

kaldes ”Trusler” (threats). Samtidig kan de interne forhold, der gør virksomheden i stand til at drage 

nytte af mulighederne og afværge truslerne kaldes ”Styrker” med det negative modstykke udtrykt i 

”Svagheder”.  

 

2.3 Omsætningsprognose, Proformaregnskaber, WACC og 

Værdiansættelse 

Når de interne finansielle drivere er blevet rettet til af den strategiske analyse, mangler der kun en 

budgettering af omsætningen for at kunne lave de fremtidige proforma regnskaber. I modsætning til 

de andre finansielle drivere, vil denne ikke basere sig på en tilrettet fremskrivning af fortiden. I stedet 

vil jeg gennem diverse kilder forsøge at estimere totalmarkedets omsætning samt WDH’s 

markedsandel. Således kommer jeg frem til en budgettering af WDH’s omsætning. Med denne og de 

interne finansielle værdidrivere i hånden, kan jeg opstille de fremtidige proformaregnskaber, der vil 

                                                 
11 Kilde: ”Creating and Sustaining Superior Performance”, Michael E. Porter, 1998. 
12 Kilde: Albert Humphrey, 1961. 
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munde ud et cashflow for hvert respektive år. Det sidste af disse cashflows vil betegnes som 

”terminalleddet” og få en speciel behandling, som det vil fremgå.  
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3 Virksomhedsbeskrivelse: 

Dette afsnit vil give et overblik over WDH på områderne historie, organisation, produkter, markeder, 

økonomi, ledelse/ejerforhold og generelt om høretab. Afsnittet vil ikke være analyserende, men 

forholde sig objektivt for at give læseren en introduktion til virksomheden WDH og dens omverden.  

 

 

3.1 Historie13: 

Det første elektriske høreapparat blev opfundet af Alexander Graham Bell parallelt med opfindelsen 

af telefonen, men først kommercialiseret i 1898 af det amerikanske høreapparatproducent General 

Acoustic Co. Efter sin fars død, overtog William Demant agenturet på salg af høreapparater i 

Skandinavien for General Acoustic Co. Efterspørgslen var til stede og salget steg stødt op gennem 

starten af 1900-tallet.  

 

I kølvandet på 2. Verdenskrig blev det imidlertid svært at få høreapparaterne leveret i 

færdigproduceret tilstand. Det var langt lettere, at få de enkelte komponenter leveret og så samle dem 

i Danmark. Hans Demant begyndte endvidere at producere enkelte komponenter selv samt at købe 

andre komponenter fra markeder, der var tættere på – bla. fra det Nazistiske Tyskland. Langsomt blev 

det til en egentlig egenproduktion som fortsatte efter krigen.  

 

Oticon fortsatte fremgangen, men i 1956 forlod 2 vigtige figurer virksomheden – hhv. 

produktionschefen og salgschefen og dannede sammen en af Oticons nuværende konkurrenter, 

Widex. 

 

Op gennem 60’erne og 70’erne gik det godt for Oticon, men i midten af 80’erne begyndte udviklingen 

at vende. Ledelsen, som bestod af 4 direktører med hver deres ansvarsområde, havde nu siddet i 

Oticon i 30 år, og var (mener nogen) kørt trætte.  Hver direktør kørte sin afdeling med skyklapper på 

og der var en total mangel på koordination imellem de 4 afdelinger. Et afgørende problem var, at 

afdelingen ”Elektroniks”, der stod for udviklingen af nye produkter, fungerede fuldstændig isoleret fra 

salgsafdelingen ”International”, der havde kontakten til markedet. Produktudviklingen gik stort set i 

                                                 
13 Bygget på Omsorg – Oticon gennem 100 år. 
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stå, og man insisterede på, at de større BTE (Behind the ear) apparater var de små ITE (In the ear) 

apparater overlegne. Man begik den klassiske ingeniørfejl, at lade teknisk performance være synonym 

med hvad forbrugeren efterspurgte. Men kunderne var mere end villige til at ofre en smule lydkvalitet 

for til gengæld at slippe for BTE apparatet. Op gennem 80’erne, og godt hjulpet på vej af Ronald 

Reagans brug af et lille ITE apparat, voksede den amerikanske høreapparatproducent Starkey sig stor 

på salget af ITE apparater. WDH reagerede med en øget indsats på udvikling, men løbet var kørt. Man 

aftalte at de 4 direktører skulle gå af, og man gik på udkik efter nyt blod til ledelsen.  

 

Lars Kolind tiltrådte som direktør i 1988 og viste sig at være den saltvandsindsprøjtning, der skulle til 

for at få Oticon tilbage på fode igen. Han var en visionær mand – til tider for visionær til bestyrelsen, 

da hans forslag om at bygge et slags Oticon universitet med forskning og udvikling på Tølløse Slot 

blev forkastet. Men han forstod, at grunden til virksomhedens problemer lå internt i den måde 

virksomheden var organiseret på. Det var nødvendigt, at samle de forskellige afdelinger både fysisk 

(afdelingerne lå på forskellige adresser) og organisatorisk.  

 

Valget faldt på Tuborgs gamle mineralvandsfabrik i Hellerup, der kunne huse alle ansatte. Men det 

var ikke kun fysiske mure, der skulle nedbrydes, men også de endnu tykkere kulturelle. Kolind brød 

op med den hierarkisk opbyggede organisation og introducerede en helt flad struktur, hvor hver 

medarbejder nu fik 3 ”chefer”. Men disse var ikke traditionelle chefer, men snarere sparringspartnere, 

der kunne hjælpe én på vej med gode råd. Det vigtige var at det var medarbejderne selv, der skulle 

tage initiativet og i langt højere grad være med til at skabe deres egen dagligdag. Man skulle have 

ansvar og det skulle være sjovt at være effektiv. For at illustrere skiftet fra den stive hierarkiske 

struktur til den flade netværksstruktur, brugte Kolind spaghetti som metafor – deraf opstod det lidt 

poppede begreb ”spaghettiorganisation”. 

 

Mens Kolind fik styr på organisationen og innovationen, haltede det mere med at holde styr på 

omkostningerne. I 1992 gik Kolind med til at dele sin plads med den økonomisk stærkere Niels 

Jacobsen. De to ledte virksomheden op gennem 90’erne og hvert år bød på et bedre økonomisk 

resultat end det foregående.  

 

1995 blev et vigtigt år for Oticon, der på trods af fortsat organisk vækst købte sig til mere, ved at 

overtage den Schweiziske høreapparatproducent ”Bernafon”, som gjorde Oticon til den 3. største på 
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verdensmarkedet. Senere det samme år blev Oticon introduceret på Københavns Fondsbørs men det 

var stadig fonden, der ejede størstedelen af aktierne.  

 

I 1997 forlod Lars Kolind Oticon, og Niels Jacobsen fortsatte som eneste direktør med strategiske 

opkøb af virksomheder med produkter inden for audiologi-området, og gik med købet af 

høreklinikkæden Hidden Hearing ind i detailleddet. Oticon var nu for alvor på fode igen og klar til at 

møde det nye årtusinde med masser af gå-på mod og store ambitioner.  

 

 

3.2 Organisation og produkter: 

WDH er navnet på det holdingselskab, der ejer de forskellige drift selskaber. Alle datterselskaber er 

beskæftiget med audiologi og primært udvikling og produktion af høreapparater.  

 

 
Figur 2. (Kilde: William Demant Holding Årsrapport 2007) 

 

Oticon er det største af disse datterselskaber, og det oprindelige fundament for koncernen. Oticon 

producerer udelukkende høreapparater, og er en full-line producent af høreapparater, hvilket vil sige, 

at de producerer høreapparater til alle segmenter – både dyre og billige. Oticon har hovedsæde i 

Danmark i Ballerup, hvor alt uviklingsarbejdet finder sted. Langt størstedelen af de ansatte er derfor 

William Demant 

Hearing Aids Diagnostic Instrument Personal Communication 

Oticon 
 
Bernafon 

Maico Diagnostics 
 
Interacoustics 
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ingeniører og audiologier, der går sammen i forskellige udviklingsprojekter, der leverer en jævn strøm 

af nye høreapparater. Det er også her hele koncernen bliver styret fra og således holder koncernens 

ledelse, IT-, Finans-, og Marketing-funktioner også til her.  

 

Den schweiziske høreapparat producent Bernafon blev tilkøbt af koncernen i 1995. Bernafon er 

ligesom Oticon en full-line høreapparatproducent, der udvikler høreapparater i alle segmenter. 

 

De to mindre selskaber, Maico Diagnostics og Interaccoustics, udvikler og sælger udstyr inden for 

markedet for diagnostiske instrumenter og udgør en mindre del af WDH’s samlede omsætning på 

godt 6%. Diagnostiske instrumenter er en samlebetegnelse for de instrumenter, som audiologier 

bruger til at måle høretab med, og sælges både til høreklinikker og hospitaler14.  

 

Via selskaberne Phonic Ear og Sennheiser Communications har WDH også et mindre engagement i 

markedet for personlig kommunikation, hvor de har godt 5% af deres omsætning. Phonic Ear udvikler 

og sælger udstyr til permanent installation i klasseværelser, kirker, og i hjemmet. Det er typisk 

mikrofonsystemer, der installeres permanent, og opsamler lyden i et rum, bearbejder den og sender 

den trådløst til et høreapparat, der kan modtage det15.  Sennheiser Communications udvikler og sælger 

primært headsets til telefoner og høretelefoner til musikafspillere16. 

 

Omsætning fordelt på produkter: 

 

1. Høreapparater:89 % 

2. Diagnostiske instrumenter: 6 % 

3. Personlig kommunikation: 5 % 

 

 

 

 

                                                 
14 Kilde: http://www.maico.biz/eprise/main/Maico/com/_index og http://www.interacoustics.com/ 
15 Kilde: http://www.phonicear.dk/eprise/main/PhonicEar/DK_gb/_index 
16 Kilde: http://www.sennheisercommunications.com/ 
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3.3 Høretab: 

Mennesker med høretab er det afsætningsmæssige grundlag for WDH og udviklingen i dette er 

direkte forbundet med WDH’s profitabilitet. Rent medicinsk opdeles høretab i to typer: Konduktivt og 

perceptivt høretab17.  

 

Konduktivt dækker over fysiske misdannelser i det ydre øre. Det kan f.eks. være at øregangen er 

indsnævret, for høj ørevoksproduktion eller en svulst i det ydre øre. Konduktivt høretab kan for det 

meste forbedres medicinsk – ofte med et kirurgisk indgreb18.  

 

Den andet type høretab, perceptivt, dækker over det indre øre og de nervebaner, der konverterer 

fysiske lydbølger til nerveimpulser. Høretab af denne type skyldes næsten altid skader på de 

nerveceller, der kaldes hårceller. Det kan både komme som en medfødt misdannelse, som følge af 

sygdom eller forkert medicin, men oftest kommer det som følge af længere tids eksponering overfor 

høre lydniveauer og som en naturlig del af aldringsprocessen19.  

 

Det normalt hørende øre kan opfange lyd i forskellige frekvenser, fra helt dybe baslyde til meget lyse 

diskantlyde og et høretab måles ud fra hvor højt man skal skrue op for en lyden i et givent 

frekvensområde før den hørehæmmede kan høre det.  Hørehæmmede kan således være ”ramt” i 

forskellige dele af frekvensområdet, og det er høreapparatets mest basale funktion, at skrue op for 

lyden i det område, som den hørehæmmede har svært ved at høre.  

 

 

3.4 Høreapparater:  

Det første høreapparat blev som sagt udviklet af Bell Laboratiries i slutningen af 1800-tallet. Det 

bestod af en boks med mikrofon og forstærker, hvorfra der gik en ledning til en højtaler i øret. 

Høreapparatet, hvis primære opgave var at forstærke lyd blev dog senere udviklet og til et mere 

diskret apparat, hvor både mikrofon, forstærker og højtaler kunne side bag øret. Denne type 

høreapparat er stadig i dag den mest udbredte og kaldes et BTE apparat (Behind The Ear), da det 

sidder bag øret.  

                                                 
17 Kilde: http://www.gnresound.dk/bruger_forum/hoerelsen/hvad_er_en_hoerenedsaettelse.htm 
18 Kilde: http://www.bernafon.dk/dk_dk/Consumers/AboutHearing/HearingLoss/ConductiveHearingLoss 
19 Kilde: http://www.bernafon.dk/dk_dk/Consumers/AboutHearing/HearingLoss/SensorineuralHearingLoss 
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I et BTE apparat, bliver lyden ledt igennem en hul plastikslange ind i brugerens øre. For at holde 

slangen på plads og for at isolere brugeren fra andre lyde end dem der kommer gennem høreapparatet 

får brugeren lavet et specielt aftryk af øret, der bliver støbt i blødt plastik og kaldes en ”earmold”.  

 

BTE apparatet har dog to overordnede ulemper. Dels betragtes det af den gennemsnitlige bruger som 

kosmetisk uattraktivt, da man ikke kan undgå at det er synligt. Selvom selve apparatet er skjult bag 

øret, vil plastikslangen altid være synlig. Desuden kan man ikke undgå at lyden bliver påvirket af 

turen gennem plastikslangen fra højtaleren på høreapparatet til den kommer ud inde i øret.  

 

Disse to ulemper forsøgte man at imødekomme med introduktionen af ”In the Ear” apparater også 

kaldet ITE. Disse apparater sidder i den yderste del af øret og plastikslangens negative indflydelse på 

lyden er hermed væk. Imidlertid er apparatet stadig synligt, og derfor er der gennem årene kommet 

modeller, der er blevet mindre og mindre og har siddet længere og længer inde i øret.  

 

Den næste udvikling, var ”In The Canal”-apparatet (ITC) der hentyder til at høreapparatet nu sidder i 

ørets kanal. Senere kom ”Mini Canal” (MIC) og ” Completely in the canal” (CIC), der igen hentyder 

til at høreapparatet kommer længere ind i øret.  

 

Som et andet alternativ til BTE apparatet findes RITE teknologien, hvor mikrofon og forstærker 

sidder i et apparat bag øret, men hvor højtaleren sidder støbt ind i ear-molden inde i øret og de to 

komponenter er forbundet med en ledning. Fordelen ved denne løsning i forhold til BTE-løsningen er, 

at man igen undgår at skulle lede lyden igennem plastikslangen, men i stedet genererer den inde i 

ørets kanal.  
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Figur 3 (Kilde: www.starkey.com) 

 

3.5 Markedet: 

På Figur 2 ses den geografiske fordeling i WDH’s omsætning. WDH har stort set hele deres 

omsætningen i Europa og Nordamerika. Europa står for 52% af omsætningen og Nordamerika for 

32%, hvilket efterlader godt 16% fordelt på andre lande primært i asien. 

 

 

 
Figur 4 (Kilde: William Demant Holding Årsrapport 2007) 
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3.6 Økonomi:  

Som omtalt ovenfor var Oticon præget af en usund økonomi op gennem 80’erne. Det var ikke før Lars 

Kolind kom til og introducerede en ny ledelsesstil at der kom styr på tingene. Op gennem 90’erne 

blev de røde tal vendt og WDH har siden da generelt haft en og ganske stabil fremgang. Dels ses af 

tallene en virksomhed, der har været i pæn stabil vækst i både omsætning og resultat – hvoraf langt 

størstedelen af denne vækst er organisk.  

 

 
Figur 5 (Kilde: Egen tilvirkning, William Demant Holding Årsrapporterne 1998-2007) 

 

De ovenstående tal er taget direkte fra WDH’s årsrapporter og er således ikke korrigerede. Det giver 

dog et overordnet billede, af WDH’s økonomiske udvikling.   

 

3.7 Ejerforhold og ledelse: 

55-60% af aktierne i WDH ejes af Oticonfonden, der er en erhvervsdrivende fond, og hvis frie midler 

går til indsatser der skal gøre livet lettere for hørehæmmede samt alment velgørende formål. Fondens 

bestyrelse, der reelt set har magten til at vælge bestyrelsen i WDH består af nogle ikke helt ukendte 

personer inden for dansk erhvervsliv20: 

 

• Adm. direktør Niels Boserup (formand) 

• Adm. direktør Peter Foss (næstformand)  

• Professor, dr. polit. Niels Christian Nielsen 

• Adm. direktør Eva Steiness  

 

Aktier ejet af medarbejdere, bestyrelsen og ledelsen udgør 2 % af aktiekapitalen og resten er ejet af 

større eller mindre aktionærer. 

                                                 
20 http://www.oticonfonden.dk/organisation.htm 
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WDH’s bestyrelse består af:  

 

• Lars Nørby Johansen – Formand 

• Niels Boserup – Næstformand 

• Michael Pram Rasmussen 

• Nils Smedegaard Andersen 

• Ivan Jørgensen 

• Ole Lundsgaard 

• Peter Foss 

• Susanne Kold 

 

Det kan bemærkes, at Niels Boserup er formand i Oticon Fonden, og næstformand i WDH’s 

bestyrelse, og derfor reelt set har valgt sig selv.  

 

WDH’s øverste ledelse udgøres af Niels Jacobsen (direktør i WDH), Søren Nielsen (direktør i 

Oticon), Michael Worning (vicedirektør i Oticon) og Erik Spahr (direktør i Bernafon). 

 



 23 

4 Regnskabsanalyse 

Som det nu gerne skulle være gået op for læseren, er dette en værdiansættelse af WDH. Metoden til 

denne værdiansættelse bygger på hvad man kunne kalde en ”tilrettet alt-andet-lige-tilgang”. 

Ordvalget ”alt-andet-lige” slår igennem fordi jeg tager udgangspunkt i WDH’s historiske rentabilitet 

mens ordvalget ”tilrettet” kommer i spil fordi man justerer for ændringer i omverdenen og 

virksomheden igennem den strategiske analyse.  

 

I dette afsnit handler det om ”alt-andet-lige” delen, og målet er derfor at finde den historiske 

rentabilitet, hvor grundstoffet til denne analyse er de historiske regnskaber. Denne opgave er 

gennemført, når de finansielle værdidrivere, der skal danne inputtet til de fremtidige budgetter er 

fundet. 

 

De finansielle værdidrivere er imidlertid ikke givet på forhånd og de skal vælges ud fra opgavens art. 

Man kunne således principielt nøjes med 2 værdidrivere, f.eks. hhv. Omsætning og Cashflow som pct. 

af omsætningen. Hvis man imidlertid har en dybere informationsmængde, vil man kunne øge antallet 

og kvaliteten af de finansielle værdidrivere. Jeg har valgt følgende finansielle værdidrivere: 

 

1) Omsætning.  

2) EBIT-margin. 

3) Effektiv skattesats. 

4) Nettodriftaktivernes Omsætningshastighed. 

5) Kapitalomkostningerne (WACC’en). 

 

Dette mere komplekse system af finansielle værdidrivere gør det muligt at lave mere præcise interne 

justeringer ud fra de ændringer man har fundet i den strategiske analyse. Hvis man f.eks. har fundet, at 

en strammere konkurrencesituation reducerer overskudsgraden, kan denne effekt ligges direkte på 

EBIT-marginen, og man vil få en mere præcis justering af de endelige budgetterede cashflows. Ofte 

ser man EBITDA-marginen som finansiel driver, men da jeg ikke har valgt at budgettere 

afskrivningerne og afskrivningstakten separat (ikke dybt nok informationsgrundlag), vil jeg springe 

denne over og gå direkte til EBIT-marginen.  
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De historiske regnskaber skal derfor ”konverteres” fra den måde de bliver præsenteret på i 

årsregnskabsloven til et format, hvor niveauet for de valgte finansielle værdidrivere kan identificeres 

og bruges som fundament for proforma regnskaberne – dvs. laves om til analytiske opgørelser21. 

Denne konvertering fra årsregnskab til analytiske regnskaber kræver en række korrektioner, og disse 

korrektioner er uddybet for hver analytisk opgørelse.  

 

Jeg vil opstille 4 analytiske opgørelser: 1) Analytisk egenkapital, 2) Analytiske Aktiver, 3) Analytiske 

Passiver og 4) Analytisk Resultatopgørelse. 

 

Jeg har valgt at skrive argumenterende noter ud for de poster, hvor der kan være tvivl om 

behandlingen. F.eks. har jeg valgt at kommenterer min opdeling af likviditet i hhv. driftlikviditet og 

finansiering. Desuden forklarer jeg formålet med hver analytisk opgørelse.  

 

 

4.1 Analytisk egenkapital: 

Årsregnskabsloven har regler for hvilke dele af en periodes værditilvækst, der skal bogføres udenom 

resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen. Som analytiker kan man altså ikke være sikker på at 

hele periodens værditilvækst fremgår af resultatopgørelsen og det er derfor vigtigt også at overveje de 

overskuds/underskudskomponenter, der kan fremgå direkte af egenkapitalnoten, for at bringe det  

analytiske regnskab på totalindkomstbasis.  

 

Nedenstående analytiske egenkapitalnote er derfor opdelt i sektionerne ”Totalindkomst”, som 

beskriver den totale værditilvækst i perioden og ”Øvrige bevægelser”, der overvejende er 

transaktioner med ejerne i form at udstedelse og tilbagekøb af aktier og evt. udbetaling af dividende.  

 

                                                 
21 Kilde: “Regnskabsanalyse”, Thomas Plenborg, s. 121 
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Figur 6 (Kilde: Egen tilvirkning, William Demant Holding Årsrapporterne 2004-2007) 

 

Posten ”Valutaomregning af udenlandske virksomheder”, markeret med E1, må betragtes som en del 

af totalindkomsten for det givne år. 

 

Posten ”Favørelement i forbindelse med medarbejderaktieprogram” markeret med E2, må betragtes 

som en skjult bonus eller løn. Da løn jo i sagens natur er den del af driftsresultatet, skal denne post 

fremgå som en del af totalindkomsten. 

 

4.2 Analytiske Aktiver 

Formålet her er at opdele aktiverne i hhv. driftsaktiver og finansielle aktiver. En virksomhed kan 

anskues som en kompleks sammenhæng af aktiver, der hver især bidrager til den overordnede 

generering af cashflows. Disse aktiver og forbindelsen imellem dem bliver aktivt håndteret og 

påvirket af de ansatte. Men nogen aktiver står uden for denne sammenhæng helt isolerede ude på 

sidelinjen og virksomhedens drift vil køre upåvirket videre, uafhængigt af udviklingen af disse 
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”afskårede” aktiver. De holdes passivt og hverken ledelsen eller de ansatte forsøger at påvirke deres 

afledte cashflows. 

 

Disse aktiver bruges primært til at opsuge overskudslikviditet, så man har et internt kapitalberedskab, 

der imødekommer fremtidige likviditetsbehov – et beredskab, der forhindrer at man daglig skal 

udstede og tilbagekøbe aktier for at pleje sine likviditetsbehov. Da aktier af denne type har deres eget 

liv, er det vigtigt at isolere dem, så evt. positive eller negative udsving ikke smitter af på den drift, der 

har virksomhedens fokus. 

 

I opgørelsen nedenfor har jeg fortaget denne opdeling.  

 

 
Figur 7 (Kilde: Egen tilvirkning, William Demant Holding Årsrapporterne 2004-2007) 

 

 



 27 

Det er klart at der skal nogen likviditet til at køre driften i en hver virksomhed. 1-2 % af omsætningen 

omtales ofte som et godt estimat for dette22. Således har jeg valgt at betragte et likviditetsbehov på 2% 

af omsætningen som et drift aktiv, og den resterende likviditet som et finansielt aktiv. Disse to poster 

er markeret med  A1 i Figur 7.  

 

WDH definerer associerede selskaber således: ” Virksomheder, hvor koncernen ejer 20-50 % af 

stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller udøver betydelig indflydelse, betragtes som 

associerede…”23 De associerede selskaber opfylder kriterierne for at være driftaktiver. Det er 

kapitalandele i selskaber, hvor ledelsen har en påvirkende indflydelse på aktivets værdi. Disse er 

markeret som A2 i Figur 7. 

 

WDH angiver, at alle aktiver i denne kategori er ”disponible for salg” 24. I så fald, må alle aktiver i 

denne post betragtes som et finansielt aktiv, da de kan forlade virksomheden uden at få afsmittende 

effekt på driften. Se A3 i Figur 3. 

 

4.3 Analytiske Passiver: 

Opgaven for de analytiske passiver er, at opdele i de 4 elementer, som fremgår af opstillingen 

nedenfor25. Driftgælden skal findes da den skal trækkes fra driftaktiverne og på den måde komme 

frem til NDA, som er en af de finansielle drivere. Endvidere skal egenkapitalen og 

minoritetsinteresserne identificeres for at kunne henlede de korrekte relative andele af det frie 

cashflow til hhv. minoritetsinteresserne og moderselskabets aktionærer.  

 

Tilbage er de finansielle forpligtelser, eller rentebærende gæld, der både skal bruges i vægt-

beregningen af WACC’en, men også trækkes fra den investerede kapital for at finde markedsværdien 

af egenkapitalen. Hvis der findes andre finansieringskilder, som f.eks. lån, der kan konverteres til 

aktier, skal disse også isoleres, da deres risiko er forskellig fra egenkapitalen og den rentebærende 

gæld, hvorfor WACC’en ville få en anden sammensætning. Dette er dog ikke tilfældet.  

                                                 
22 Elling s. 125 
23 WDH Årsrapport 2007 
24 WDH Årsrapport 2007, note 17 
25 Kilde: “Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, Jens O. Elling, s. 107. 
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Figur 8 (Kilde: Egen tilvirkning, William Demant Holding Årsrapporterne 2004-2007) 

 

Jeg har ikke fundet det nødvendigt at uddybe nogen poster i opstillingen af de analytiske passiver. Der 

burde f.eks. ikke være meget tvivl om, at med mindre andet er beskrevet i årsrapporten, så er posten 

”Udskudt skat” en post, der hænger tæt sammen med driften, der derfor kategoriseres som en 

driftforpligtelse.  

 

 

4.4 Analytisk Resultatopgørelse  

Ligesom det var tilfældet for de analytiske aktiver, er den primære hensigt her at opdele i hhv. drift og 

finansiering. Det er nemlig vigtig at kunne identificere de overskuds/underskudkomponenter, der 

kommer fra hhv. de finansielle aktiver og driftsaktiverne, da det kun er værdikomponenterne fra 

driftaktiverne, der skal danne grundlaget for de fremtidige cashflows, mens overskudskomponenterne 

fra finansieringsaktiverne udlignes med de finansielle forpligtelser på passiv-siden. 
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Der imidlertid også en række andre korrektionstyper, som man må forholde sig til i den analytiske 

resultatopgørelse og de er beskrevet nedenfor.  

 

Udviklingen i de fremtidige cashflows, vil i høj grad være drevet af den eksterne finansielle 

værdidriver ”Omsætning”. Det er derfor vigtigt kun at have elementer med i de analytiske opgørelser, 

der er korreleret med netop omsætningen. Har virksomheden eks. en sideindtægtskilde, der ikke er 

korreleret med salget, må denne trækkes ud og budgetteres separat. Jeg har imidlertid ikke fundet en 

sådan overskudskomponent, hvorfor denne korrektion ikke bliver relevant.  

 

Værdikomponenter fra hændelser, som man må formode forekommer ekstremt sjældent skal trækkes 

ud af analysen – og det gælder både positive og negative hændelser. Gør man ikke det, vil driften 

fremstå uforholdsmæssigt positiv eller negativ, og de finansielle værdidrivere vil få misvisende 

niveauer, der vil skade de fremtidige proforma regnskaber, og dermed forstyrre den endelige 

tilbagediskonterede værdi.  

 

Den skatteomkostning, der fremgår af årsregnskabet kommer dels som følge af driftaktiviteten og dels 

som følge af finansieringsaktiviteten. Da en af opgaverne netop er, at opdele resultatopgørelsen i hhv. 

drift og finansiering, må man derfor trække den del af skatten ud, som relaterer sig fra 

finansieringsaktiviteten. Til opsplitningen bruges selskabsskattesatsen, der i skrivende stund er 28%. 
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Figur 9 (Kilde: Egen tilvirkning, William Demant Holding Årsrapporterne 2004-2007) 

 

I årsregnskabet findes en større opgørelse over særlige poster – dvs. poster, som ledelsen antyder ikke 

bør indgå som del af den egentlige værdiskabelse i perioden. Som det ofte ses, er disse særlige poster 

af overvejende negativ art, og hvis man tager dem med i årets resultat vil dette blive forringet 

betydeligt. Det samme gør sig gældende for WDH’s opgørelse af ekstraordinære poster, der gennem 

hele den analyserede periode konsekvent har overvægt af negative og belastede særlige poster.  
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Den største post i 2006 og 2007 er juridiske udgifter på 140 mio. i alt i forbindelse med en patentsag i 

USA26. De særlige poster er dog indregnet i årets resultat, og jeg ser ingen grund til at undlade at lade 

dem indgå med deres fulde negative effekt på årets resultat. En stor udgift til en juridisk udgift på den 

størrelse er enten en ledelsesmæssig brøler, eller en velkalkuleret risiko man har taget, og skal i begge 

tilfælde tilfalde ledelsens ansvar. Se R1 i Figur 9. 

 

Både tab og gevinst på valuta må betragtes som finansielt. Det teoretiske udgangspunkt er at de 

finansielle valutamarkeder er effektive og ledelsen har således ingen som helst indflydelse på den 

værditilvækst eller værdiforringelse, der kommer fra kursudsving. Derfor betragtes 

valutatab/gevinster som finansielle. Der er dog et praktisk informationsproblem idet at disse poster 

kun er udskilt fra resten af driftsresultatet i egenkapitalen for år 2004 og 2005 og derfor må jeg lade 

disse poster indgå som en del af driftsresultatet.  Se R2 i Figur 9. 

 

 

4.5 Historiske Nøgletal. 

Ovenfor er de analytiske opgørelser blevet udarbejdet og det er disse opgørelser, der vil danne 

grundlaget for de interne finansielle værdidrivere. I tabellen nedenfor har jeg opgjort de relevante 

nøgletal.  

                                                 
26 Kilde: WDH Årsrapport 2007, s. 7. 
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Figur 10 (Kilde: Egen tilvirkning, William Demant Holding Årsrapporterne 2004-2007) 

 

De interne finansielle værdidrivere, der skal bruges til udformning af proformaregnskaberne i 

budgetperioden er også markeret og deres gennemsnitlige værdi gennem den historiske periode 

fordeler sig som følgende: 

 

• Netto Driftaktivernes Omsætningshastighed = 1,63 

• EBIT-margin = 23,68 

• Skattesatsen = 25,61 

 

De to sidste finansielle værdidrivere, som ikke er med her, er ”Omsætningen” og 

”Kapitalomkostningerne” (WACC’en). Disse to drivere vil begge blive estimeret nedenfor i hver 

deres afsnit. De interne finansielle drivere vil i afsnittet ”Budgettering” blive justeret i 

overensstemmese med de konklussioner, som den Strategiske analyse kommer frem til.  

 



 33 

5 Strategisk analyse: 

Det forrige afsnit ”Regnskabsanalyse” fandt frem til niveauet for de historiske nøgletal og det er nu 

den strategiske analyses formål at finde ud af om disse nøgletal skal tilrettes inden de bliver brugt til 

at opstille de fremtidige proformaregnskaber.   

 

Formålet med denne analyse er altså at komme frem til de forhold, der har indflydelse på WDH’s 

værdiskabelse og gøre nogen velkvalificerede antagelser omkring hvordan disse vil ændre sig i 

fremtiden. Det er ikke interessant at se på hvordan disse forhold er i dag, men hvordan de vil ændre 

sig i fra den historiske periode til budgetperioden. Kodeordet er altså ændring! Til at kortlægge de 

forhold der er relevante for WDH’s profitabilitet bruges frameworket ”Porters 5 Forces”. 

 

”Porters 5 forces” frameworket betragter imidlertid virksomheden som en passiv aktør – hvilket jo 

langt fra er tilfældet. Virksomheden har mulighed for at reagere, og deres profitabilitet er i sidste ende 

i ligeså høj grad et spørgsmål om hvorvidt de er i stand til at håndtere på disse ændrede forhold.   

 

Til at analysere WDH’s muligheder for at reagere på ændringer i de forhold, der driver deres 

profitabilitet, opstilles en værdikæde-analyse. Hensigten med denne værdikædeanalyse er at give et 

billede over hvordan WDH kombinerer forskellige input i en proces, der skaber merværdi.  

 

Endelig vil ændringerne i de Porter’s 5 kræfter blive matchet op mod WDH’s værdikæde i en SWOT 

analyse, for at konkludere hvilken effekt disse ændringer i sidste ende vil have på WDH’s 

profitabilitet. Med den konkluderende SWOT-analyse i hånden kan de nøgletal, som skal bruges i 

proformaregnskaberne blive rettet til i det efterfølgende afsnit ”Budgettering”.  

 

 

5.1 Adgangsbarrierer: 

Ifølge porter, vil profitabiliteten i en branche og for den enkelte virksomhed være påvirket af 

muligheden for at potentielle konkurrenter kan indtræde og forlade en branche uden omkostninger27. 

Jo højere disse barrierer er, i jo højere grad vil de eksisterende virksomheder kunne deles om den 

                                                 
27 Kilde: ”How competitive forces shape strategy”, Michael E. Porter, 1979. 
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profit branchen tjener. Derfor er det vigtigt at forsøge at vurdere hvorledes disse vil ændre sig fra den 

historiske periode til budgetperioden.  

 

Economies of Scale ved produktionen af høreapparater topper ved et meget højt niveau.  

For det første, er høreapparater et højteknologisk produkt, der kræver store investeringer i RnD. Hvis 

man vil være med, kan man ikke komme af sted med at ansætte en enkelt forsker – man må have 

kompetencer inden for alle områder og hvad enten man vil udvikle ét eller mange høreapparater 

kræver det konstant stor indsats på forskning og udviklingsområdet.   

 

For det andet er modnings tiden for et høreapparat adskillige år. En ny aktør skulle således forberede 

sig på at afholde enorme etableringsomkostninger, men først forvente positive cashflows adskillige år 

efter, hvilket er meget risikabelt og giver et enormt finansieringsbehov. Dette forhindrer nye aktører i 

at starte småt og vokse stødt, og ville kræve, at man starter ud stort.  

 

For det tredje er det ikke tilstrækkeligt blot at have produktionskapaciteten til stede. Selvom man 

investerede ”fuldscale” i alle produktionsinput fra day-one og påtog sig det store finansieringsbehov, 

ville man opleve store indkørings- og koordinerings-udfordringer. Høreapparatudvikling er en 

kompleks proces og indlæringskurven er meget flad – dvs. det tager meget lang tid at opbygge en 

organisation, der forstår at koordinere de forskellige opgaver imellem sig.  

 

Kilden til alle disse adgangsbarrierer, er jagten på konstant at optimere de to vigtigste 

konkurrenceparatmetre: Lydgengivelse og høreapparatets størrelse. (Nedenfor vil jeg forklare, hvorfor 

det primært er netop disse to konkurrenceparametre, der definerer kvaliteten af at høreapparat.) 

 

Men er der noget der tyder på, at disse forhold vil ændre sig i fremtiden og således gøre 

høreapparatproducenterne mere sårbare overfor nye aktører? Så længe brugeren af høreapparater kan 

få en bedre oplevelse ud af teknologisk overlegne høreapparater, vil adgangsbarriererne se ud som de 

gør i dag. Der er dog visse tegn på, at den kan være ved at vende.  

 

I de sidste 10 år, er høreapparatet overordnet blevet vurderet af forbrugeren ud fra 2 hensyn: Dels dets 

tekniske formåen, primært i form af høreoplevelsen og dels det kosmetiske aspekt i form af 

høreapparatets størrelse. Hele udviklingen fra BTE (Behind the Ear) til ITE (In the Ear) til ITC (In the 
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Canal) er blevet drevet at ét hensyn: Ønsket om at gøre høreapparatet så lille og usynligt som muligt. 

Men man har altid måtte afbalancere høreapparatets tekniske formåen med dets størrelse. Der er ingen 

tvivl om, at det store BTE apparat altid har haft plads til bedre teknologi, men efterspørgslen efter små 

høreapparater har drevet udviklingen mod et høreapparat, der har siddet længere og længere inde i 

øret.  

 

Status er nu, at man kan opnå en fortræffelig akustik på selv de mindste høreapparater, og de er endda 

nu blevet så små, at nogen kunder fravælger de helt små modeller, fordi det kan være svært at få dem 

ud af øret. Pointen er, at størrelsen snart ikke vil være konkurrenceparameter længere – alle 

producenter vil kunne lave bittesmå høreapparater, selv i de billigste modeller.  

 

Men det andet konkurrenceparameter – teknologien – vil også snart have mindre betydning. Den 

sunde menneskelige hørelse har et givent niveau, og når teknologien når tæt på dette niveau, vil 

teknologien langsomt miste sin betydning. For år tilbage, var der enorme forskelle mellem 2 

generationer af høreapparater, med der er ikke nogen konkurrencefordel i at kunne introducere et 

høreapparat, der er 1% bedre end det foregående.  

 

Når man når dette niveau, vil både det teknologiske og de størrelsesmæssige konkurrenceparameter 

falde hen og blive mindre væsentligt. Reduktionen af disse to nuværende konkurrenceparametre, vil få 

dramatiske konsekvenser på to områder og alt i alt sænke adgangsbarriererne betydeligt. 

 

For det første, skal høreapparatet nu sælges på andre konkurrenceparametre, som image, service, 

salgsteknikker, hvilket den nyudnævnte direktør for Oticon, Søren Nielsen, også argumenterer for28. 

Parallellen kan trækkes til markedet for Laptops hvor en bærbar for 10 år siden overordnet blev 

vurderet på 2 dimensioner: Portabilitet (størrelse) og teknisk performance (Antal ram, Størrelse på 

harddisk, osv.). I dag er det imidlertid i højere grad design og brugervenlighed, der kommer i 

forgrunden, hvilket bla. kan ses med Ibook’ens indtog i laptop-markedet. Dette betyder, at mindre 

virksomheder, der innoverer på design, brugervenlighed, brand osv. nu også kan være med. 

 

For det andet vil reduceringen af betydningen af høreapparatets teknologi og størrelse give plads til 

andre konkurrenter. Når det ikke længere er en teknisk udfordring at lave små apparater indeholdende 
                                                 
28 http://www.erhvervsbladet.dk/article/20080923/news12/809230380/ 
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enorme mængder af teknologiske finesser, vil høreapparatet blive udvidet til mere end blot et 

høreapparat. 5 toneangivende personer, der beskæftiger sig med høreapparatindustrien har i artiklen 

”Facing the Future”29 argumenteret for, at høreapparatet vil smelte sammen med headsets, mp3-

afspillere, real-time oversættere, mobiltelefoner osv. Men der er ikke nogen, der siger at det er de 

nuværende høreapparatproducenter, der vil overtage disse markeder. Man vil pludselig se sig selv i 

mere direkte konkurrence med producenter som Sony (mp3-afspillere) og Nokia (mobiltelefoner).  

 

 

5.2 Substituerende produkter 

Hvad er forskellen på et substituerende produkt og et konkurrerende produkt? Et konkurrerende 

produkt bliver til med den samme værdikæde og er derfor fysisk lignende – f.eks. 2 forskellige biler. 

Et substituerende produkt har en helt anderledes værdikæde og er fysisk anderledes, men opfylder det 

basalt samme behov – f.eks. en bil i forhold til en cykel. Rent produktionsmæssigt følger der derfor 

helt andre spilleregler end for konkurrerende produkter.  

 

Kommer der en teknologisk innovation i selve branchen, vil dette ikke ændre meget, da alle 

konkurrenter vil kunne implementere den, hvorfor magt balancen vil forblive intakt. Men kommer der 

en teknologisk innovation, der kun vedrører substituerende produkter, vil dette potentielt kunne få 

alvorlige konsekvenser for industrien og virksomheden. Mens producenten af det substituerende 

produkt vil kunne drage fordel af denne teknologiske innovation, vil det være mindre sandsynligt, at 

virksomheden selv kan. F.eks. DVD’ens overtag af hjemmevideomarkedet på bekostning af VHS 

formatet.  

 

Høreapparater opfylder behovet for at hørehæmmede kan reducere deres høretab og i det omfang, det 

er muligt, at opnå en hørelse på niveau med en normalthørende.  

 

Der er overordnet 2 typer substituerende produkter for høreapparatindustrien.:  

 

1) Cochlear implantat.    

2) Medicinsk behandling af høretab. 

                                                 
29 http://www.hearinglossweb.com/Medical/cures/hair/ohsu.htm 
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Et ”Cochlear implantat” tilbydes til svært hørehæmmede, der ikke kan opnå en effekt med et 

almindeligt høreapparat. Den hørehæmmede skal igennem en indgribende opperation, hvor et 

implantat bliver opereret ind under huden, og en lang slange opereres ind i øret. Et Cochlear Implantat 

er derfor reelt ikke et alternativ til hørehæmmede, men i højere grad til døve mennesker.30 Rent 

teknologisk er et Cochlear Implantat en færdigudviklet teknologi og der er hverken ambitioner om 

eller muligheder for at videreudvikle Cochlear Implantatet til at kunne dække mere fine høretab. Et 

Cochlear Implantat forbliver det sidste valg inden total døvhed. 

 

Der findes en lang række typer af høretab, men man vurderer, at over 90% af alle høreapparatbrugeres 

høretab skyldes degenerering af de fine hårceller, der findes i det indre øre. Der har igennem 

adskillige år været fokus på hvorledes og om det er muligt, at reparere disse hår rent medicinsk og 

mange indledende lovende forsøg er blevet gjort. Overordnet ser 2 medicinske teknikker lovende ud.  

 

Den første er stamcelleforskning. Denne forskning er ledt af Stefan Heller31, der med sit forskerhold 

på Stanford har lykkedes at udvikle nye hårceller fra stamceller. Disse nye hårceller er blevet 

transplanteret fra petriskåle og over i kyllinge-fostre, hvor de fortsatte deres vækst. Der er imidlertid 

en række barrierer før denne forskning vil have gavn for mennesker. For det første skal disse nye 

hårceller, der bliver udviklet i petriskåle transplanteres ind i øret. Som det ser ud i dag har man ikke 

den nødvendige teknologi til at lave dette indgreb, da man vil ødelægge det meste af øret i et sådant 

indgreb. Desuden forventes der at opstå problemer med immunsystemets accept af udefrakommende 

celler32.  

 

Det andet lovende område er genterapi og ledes af Yehoash Raphael33 og hans forskerteam på Kresge 

Hearing Research Institute beliggende i staten Michigan i USA. Allerede tilbage i 2003 opnåede de 

positive resultater med forsøg på marsvin. De ødelagde marsvinenes hårceller, hvorefter de inficerede 

dem med et modificeret virus, der sætter sig i øret. Dette virus var dog uskadeligt, men var blevet 

                                                 
30http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/1920?_ARTIKEL_ID_=2511040928130238&_ARTIKELGRUPPE_ID_=104
4040721122807 
31 http://homepage.mac.com/hellerlab/ 
32 http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7003 
33 http://www.khri.med.umich.edu/research/raphael_lab/research.php 
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genmodificeret til at smugle genet ”Atoh1” ind i øret. Atoh1 er det gen, som styrer konstruktionen af 

hårceller i fostre under graviditeten. Marsvinene genvandt 50%-80% af deres hørelse.34 

 

Udviklingen af nye medikamenter følger er forholdsvis fastsat forløb, som ved lov er opdelt i en 

række faser. Forløbet skal sikre, at medikamentet er sikkert og virker efter hensigten. Det starter når 

man har opdaget det nye medikament og tager mellem 7 og 10 år. Der går altså minimum 7-10 år før 

en evt. medicinsk behandling kan tilbydes patienter. Hertil skal ligges, at man endnu ikke har et 

medikament, der kan gennemgå dette forløb. Jeg har ikke kunnet finde nogen data, der præcist 

beskriver hvor langt man er kommet i dag i 2008, men allerede i 2005 udtalte Steffan Heller: “There 

are now at least two possibilities for the development of a cure for deafness. It is highly likely that 

both approaches or a combination of those will find their way into the clinic within the next decade”  

 

Stefan Heller mente altså i 2003, at man inden for de næste 10 år ville begynde at se behandlinger på 

mennesker enten ved brug stamcelle-tilgangen, gen-tilgangen, eller ved en kombination af de to.  

Det er umuligt, at sige præcis hvornår et sådant medikament kommer på markedet, men forskningen 

siger, at det blot er et spørgsmål om tid. Efter at have læst den tilgængelige information, vurderer jeg, 

at dette medikament vil være klar til brug på markedet om 15 år.  

 

 

5.3 Kundernes forhandlingsmagt.  

Jo mere magt dine kunder har, jo højere vil risikoen være for at de vil forsøge at presse profitten ud af 

dit produkt35. Virksomheden kan være i nok så god form og være optimeret til at tjene overnormal 

profit, men hvis kunderne kan presse denne profit ud af virksomheden i form af lavere priser, vil de 

gøre det.  

 

WDH har groft sagt 3 typer kunder de skal forholde sig til og hvis magt-mønster skal analyseres 

forskelligt:  

 

1) Små private høreklinikker (dispensere),  

2) Store kunder (Offentlige indkøbere og store kæder af høreklinikker)  
                                                 
34 http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7003 
35 Kilde: ”How competitive forces shape strategy”, Michael E. Porter, 1979. 
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3) Den hørehæmmede slutbruger.  

 

Den hørehæmmede slutbruger. 

Et høreapparat adskiller sig fra mange andre elektroniske produkter ved at dets kvalitet er ekstremt 

svært at vurdere for slutbrugeren. Alle høreapparater kræver tilvænning, og der kan gå helt op til et år 

før man har vænnet sig fuldstændigt til høreapparatets lyd og funktionalitet. Mange andre elektroniske 

produkter er lettere at lave en umiddelbar kvalitetsvurdering på. Lydkvaliteten og de tekniske features 

i en mp3-afspiller eller en mobiltelefon kan hurtigt sammenlignes med andre modeller og en 

slutbruger kan i løbet af få minutter foretage et meget kvalificeret valg.  

 

Mange elektroniske produkter kan sammenlignes ud fra en række standardiserede tekniske 

specifikationer, men det er anderledes med høreapparater. Her kan ét lydbillede fungere godt for én 

person mens det fungerer dårligere for en anden. Dette har en afgørende effekt på den endelige 

prissætning af varen. Med et så risikobetonet køb, er slutbrugeren i højere grad indstillet på at betale 

en overpris for et apparat der forventes at leve op til forventningerne. Med andre ord, vil en producent 

ikke nødvendigvis sælge flere høreapparater ved at sænke prisen, da dette kan have en negativ 

indvirkning på slutbrugerens opfattelse af produktet. Derfor er priselasticiteten ved salg til 

slutbrugeren meget lav. 

 

For andengangskøbere, er der endnu et forhold, der gør priselasticiteten meget lav. Hver producent 

baserer typisk deres høreapparater på egenudviklede lydalgoritmer og egenudviklet teknologi. Disse 

basiskomponenter går ofte igen fra gamle høreapparater til de nye, hvilket gør at hver producent har 

en ”unik” lydgengivelse. Når slutbrugeren først har vænnet sig til lydbilledet fra én producent, er 

vedkommende tilbøjelig til at vælge det nye høreapparat fra denne igen.  

 

Som beskrevet i afsnittet Adgangsbarrierer, vil slutbrugeren imidlertid i fremtiden stå stærkere når de 

skal vælge høreapparat, da der i mindre grad vil være forskel på den tekniske formåen på 

høreapparaterne.  
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Små kunder – private høreklinikker: 

I de fleste tilfælde køber slutbrugeren sit høreapparat hos en privat høreklinik. Disse bliver oftest 

drevet af selvstændige audiologier, der udover at eje klinikken også står for at lave høretests, vælge 

høreapparat, tage aftryk af øret etc. På den ene side har disse private høreklinikker på trods af deres 

beskedne størrelse en forholdsvis stor magt overfor producenterne.  

 

Som beskrevet ovenfor, har slutbrugeren kun ringe forudsætninger for at foretage et velkvalificeret 

valg af høreapparat. De er derfor i langt højere grad tilbøjelige til at lade sig råde af audiologier i 

deres valg. Det betyder altså, at det i høj grad er audiologerne, der bestemmer valget af 

høreapparaterne. Det næste spørgsmål er så, om audiologerne vælger det apparat, der er bedst for 

slutbrugeren, eller nærmere det, som de selv tjener penge på? Fra producenternes side, er der derfor et 

stort incitament til at forsøge at styre dette valg ved at give audiologen et økonomisk incitament til at 

vælge netop deres produkt. Når det er sagt, udgør den enkelte høreklinik stadig en meget lille del af 

høreapparatproducentens omsætning hvilket giver de enkelte høreapparatproducenter mulighed for at 

droppe samarbejde (eller true med det).  

 

Et andet forhold, der giver høreapparatproducenterne et vist spillerum, er de switching costs, der 

opleves set fra audiologernes synspunkt i at skulle sælge og håndtere flere høreapparatmærker. Hver 

producent har deres eget tilpasningssystem36 (kaldet fittingsystem), som typisk er en kombination af 

noget hardware (en mindre boks, der tilsluttes computeren) og noget software. Disse fittingssystemer 

er ofte så komplicerede, at de kræver undervisning fra producenternes side. Denne kompleksitet giver 

audiologierne et praktisk incitament til at holde sig til et begrænset antal producenter, hvilket 

indsnævrer det reelle antal konkurrenter, som en given høreapparatproducent er eksponeret overfor.  

 

Store kunder: 

I flere lande, bliver høreapparater indkøbt af det offentlige og givet til hørehæmmede fuldt eller 

delvist betalt af det offentlige. Nogen af disse udbyder f.eks. 3-årlige kontrakter til 

høreapparatproducenterne, som så byder ind på kontrakten hvorefter det mest attraktive bud (set med 

kundens/myndighedernes øjne) bliver valgt. Dette er selvsagt et salgssettup, hvor kunden har enorm 

forhandlingsstyrke, og hvor profitterne bliver presset helt i bund. Da høreapparatbranchen er en 

                                                 
36http://www.digifocus.us/eprise/main/Oticon/US_en/SEC_Professionals/TechnologyAndAudiology/HearingAidTechnolo
gy/ProgrammableHearingAids/CNT01_NoahFittingSoftware 
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branche med høje faste omkostninger, kan man risikere, at man er villig til at gå under 

enhedsomkostningen for at dække sine faste omkostninger. Disse kunder er altså sjældent specielt 

profitable og producenterne fortrækker da også alt andet lige et mere fragmenteret detailmarked. 

 

Men det er ikke kun offentlige sundhedssystemer, der repræsenterer storkunder for WDH. Nogen 

markeder, er karakteriseret af store private kunder. Nogen af disse er egentlige indkøbsforeninger for 

en samling af private høreklinikker, mens andre er store virksomheder med mange høreklinikker 

spredt ud over landet. I forhold til WDH fungere disse imidlertid ens – de har samlet deres 

indkøbskompetence og kan således i højere grad presse høreapparatproducenterne. 

 

Balancen mellem store og små kunder er derfor vigtig for kundernes forhandlingsmagt. Jeg har 

imidlertid ikke kunnet finde nogen grunde eller argumentationer for, at dette forhold skulle ændre sig 

i fremtiden og derved påvirke branchens profitabilitet.  

 

5.4 Leverandørernes forhandlingsmagt:  

Ud af de 1,5 mia. kr. produktionsomkostninger, som WDH afholdt i 2007, kan godt 1 mia. tilskrives 

andre produktionsomkostninger end lønninger37. Det dækker over vareforbrug samt vedligeholdelse 

og afskrivninger på produktionsapparatet. Det angiver ikke præcist hvad disse indebærer, men jeg 

vurderer, at en stor del af disse går til indkøb af delkomponenter fra deres underleverandør Pulse 

(tidligere kendt som Sonion). Hvis 600 mio. kr. kan tilskrives omkostninger til underleverandøren 

Sonion, bliver det til godt 12% af WDH’s samlede omkostninger. Så selv hvis Sonion vælger at hæve 

deres priser, vil det kun slå igennem med 1/12 på WDH’s resultat før skat. Den største leverandør har 

således kun begrænsede muligheder for at presse profit ud af WDH (set fra WDH’s synspunkt). 

 

Hvad der endvidere bidrager til dette forhold, er Sonions konkurrent, Knowles Electronics, der mere 

eller mindre kan tilbyde den samme produktportefølje38. Dette giver WDH en stærk 

forhandlingsposition, da man altid vil kunne true med (og gøre alvor af) at købe tilsvarende 

komponenter fra den Knowles Electronics. Det værste der kunne ske for WDH på denne front, ville 

                                                 
 
 
37 Kilde: WDH Årsrapport 2007 
38 Kilde: http://www.pulseeng.com/ og http://www.knowles.com/. 
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være, hvis Sonion og Knowles Electronics fusionerede, hvilket dog ville være usandsynligt pga. 

konkurrencebeskyttende regler, eller hvis de valgte at ”dele” deres produktportefølje op imellem sig.  

 

WDH’s anden og endnu vigtigere ”leverandør” er alle de ansatte, der leverer arbejdskraft til 

virksomheden. Det består af ingeniører, audiologier, økonomer og andre faggrupper, der har det 

tilfældes, at de ikke er organiseret i fagforeninger, og derfor har en meget lav individuel 

forhandlingsmagt. Imidlertid er der produktionsmedarbejdere hvoraf langt størstedelen er organiseret i 

fagforbundet 3F og derfor har en højere forhandlingsmagt, end ellers.  

 

 

 
Figur 11 (Kilde: Udsnit af resultatopgørelse, WDH Årsrapport 2007) 

 

 

 
Figur 12 (Kilde: Udsnit af resultatopgørelse, WDH Årsrapport 2007) 
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5.5 Intern rivalisering. 

Høreapparat branchen har siden stort set i alle perioder oplevet vækst. Høreapparater er en dyr 

investering og den gruppe af befolkningen der havde råd til at anskaffe sig et (evt. gennem offentlig 

støtte) er steget stødt igennem de sidste 50-100 år. Høreapparat producenterne har derfor stort set altid 

kunnet regne med at man det næste år ville sælge flere apparater end det forrige år. Sammenholdt med 

de meget svage kræfter, som jeg har beskrevet ovenfor har den interne rivalisering derfor altid været 

begrænset og en intern konkurrence på prisen er aldrig blevet praktiseret indbyrdes.  

 

Porter nævner en række kilder, der definerer intensiteten af rivalisering i branchen: 1) Lige store 

konkurrenter/Én priceleader, 2) Mange/Få virksomheder, 3) Industrivækst, 4) Høje faste 

omkostninger – overskydende kapacitet, 5) Manglende differentiering, 6) Høje exit-barrierer39.  

 

Jeg mener ikke at man i fremtiden vil se markante ændringer i nogen af disse forhold.  Der er ikke 

noget der tegner på en yderligere konsolidering i branchen (med forbehold for et evt. salg af GN 

Resound – men dette er for usikkert til at spå om) og omkostningsstrukturen ser ikke ud til at ændre 

sig (på nær de forhold, som jeg allerede har været inde på ovenfor). Graden af differentiering vil 

muligvis ændre sig i fremtiden i takt med at høreapparater størrelsen og teknologien ikke længere er 

de 2 vigtigste konkurrenceparametre, men det har jeg også kommenteret på ovenfor.   

 

Det eneste forhold, jeg tror vil ændre sig i fremtiden, er en reduktion i væksten i branchen. Jeg har 

dedikeret et helt afsnit til denne behandling nedenfor ”Budgettering af Omsætningen”, der beskæftiger 

sig med totalmarkedets udvikling. Denne reduktion i branchens vækst vil efter al sandsynlighed 

intensivere priskonkurrencen en smule – dog fra et i forvejen meget gunstigt niveau. Grunden hertil, 

er at den enkelte høreapparatproducent i mindre grad kan regne med at vokse i takt med markedet, 

men må tage markedsandele fra de andre for at vokse. 

 

 

5.6 Konklusion på Porter: 

Alt i alt må man sige, at WDH og de andre høreapparatproducenter befinder sig i en branche, hvor de 

5 kræfter stort set ikke kan blive svagere og hvor den overnormale profit derfor er tilsvarende høj. Når 

                                                 
39 Competitive Strategy, s. 19, Porter. 
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branchens udgangspunkt stort set ikke kan blive bedre, kan analysen derfor ikke undgå af fremstå 

pessimistisk og min analyse tegner da også et billede af en fremtid hvor høreapparatindustrien vil 

møde ændringer, der stiller store krav til virksomhederne. De vigtigste ændringer vil jeg opsummere 

her: 

 

Substituerende  

Produkter:  Truslen fra medicinsk behandling af høretab vil tiltage og et medikament vil 

være på markedet om 15 år.   

 

Adgangsbarrierer:  Truslen fra nye aktører vil stige, i takt med høreapparatets sammensmeltning 

med andre audiologiske enheder, som Mp3-afspillere, headsets etc. 

 

Kundernes  

forhandlingsmagt:  Truslen fra mere magtfulde slutbrugere som konsekvens af lettere at kunne 

sammenligne de forskellige høreapparater.  

 

Leverandørernes  

forhandlingsmagt:  Leverandørernes forhandlingsmagt vil forblive lav på det nuværende niveau. 

 

Intern rivalisering:  Intensivering af priskonkurrencen som konsekvens af mindre vækst i 

branchen. 
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5.7 Værdikæde: 

Som beskrevet ovenfor i Porters 5 Forces, vil en række forhold inden for de 5 kræfter ændre sig i 

fremtiden, og WDH’s succes afhænger af, i hvilket omfang, de vil være i stand til at håndtere disse 

ændringer. For at kunne analysere dette, vil jeg beskrive hvordan WDH’s værdikæde ser ud, og om de 

vil være i stand til at ændre den, så den vil passe til ændringerne i de 5 kræfter.  

Således vil dette afsnit først beskrive værdikæden for høreapparatproduktion. Hernæst vil jeg 

kommenterer, om det vil være muligt for WDH at ændre denne værdikæde til at passe til ændringerne 

i de fremtidige forhold.  

 

Værdikæde for høreapparater  

Høreapparatets vej fra ide til bruger, er karakteriseret af en række faser, som grundlæggende er éns for 

alle høreapparatproducenter, inklusiv WDH.  

 

Forskning:  

Ideen til høreapparatet starter langt før det bliver til fysisk virkelighed. I WDH’s forsknings center 

”Eriksholm” laves der grundforskning i de grunddiscipliner, der danner fundamentet for en succesfuld 

udvikling af nye høreapparater40. Fokus her er viden for videns skyld, dog inden for områderne 

audiologi og høreapparatets tilpasning til den hørehæmmede.  

 

Udvikling: 

I Oticons hovedkvarter i Ballerup foretages den egentlige udvikling af specifikke 

høreapparatsløsninger. Denne udvikling foretages i samarbejde med både Eriksholm forskningscenter 

og med den primære produktionsenhed i Thisted. Her bliver høreapparatet først dannet i en række 3D 

computermiljøer, hvor det er let at lave ændringer, hvorefter de første prototyper bliver produceret i 

det dertil indrettede værksted. Der bliver kørt prøveproduktion af høreapparatkomponenterne i 

Thisted og hvis det fungerer efter hensigten, bliver apparatet ”Realased for Sale”. 

 

                                                 
40 http://www.job.oticon.dk/eprise/main/Oticon/DK_da/SEC_AboutUs/AboutEriksholm/_Index 
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Komponentproduktion: 

Når udviklingsfasen er gennemført bliver den egentlige produktion af komponenter sat i gang. Denne 

produktion sker i modsætning til flere af WDH’s konkurrenter i Danmark, Thisted. Salgsselskaberne i 

de forskellige lande i hele verden kan nu bestille det nye høreapparat hjem.   

 

Fitting: 

Høreapparatet kommer imidlertid ikke færdiglavet da disse, som beskrevet ovenfor, skal støbes 

specifikt til kunderne. Når en hørehæmmet har været inde hos en høreklinik og har fået foretaget en 

høretest, en afstøbning af øret og er blevet enig med audiologen om typen af høreapparat, sender 

audiologen bestillingen til Oticons datterselskab. Denne bestilling indeholder hvilken type 

høreapparat, det skal være, et audiogram der beskriver høretabet og endelig en afstøbning af den 

hørehæmmedes øre.  

 

 

Færdigproduktion: 

Teknikkerne i datterselskabet går nu i gang med at støbe et høreapparat, og indkapsler herefter 

elektronikken i apparatet. Processen tager mellem 3-7 dage, hvorefter høreapparatet bliver sendt 

tilbage til høreklinikken, klar til at blive endelig tilpasset til den hørehæmmede. Den hørehæmmede 

kommer evt. tilbage 14 dage efter for en sidste justering af høreapparatet. 

 

 

 
Figur 13 (Kilde: Egen tilvirkning.) 
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Herudover er der en række stabsfunktioner, som IT, Marketing og Indkøbsfunktioner, der støtter op 

om den egentlige værdikæde. 

 

Jeg vil i det nedenstående sammenkoble de fremtidige ændringer som jeg fandt i porters 5 forces 

analysen med WDH’s nuværende værdikæde, og undersøge i hvilket omfang man vil være i stand til 

at håndtere disse ændringer. 

  

 

5.8 Værdikæde og medicinsk behandling af høretab. 

Som det er beskrevet ovenfor er et Cochlear Implantatet hverken i dag eller i fremtiden et reelt 

substitut til et høreapparat. Derimod vil udviklingen inden for regenerering af ørets hårceller være helt 

afgørende for høreapparat branchen som helhed. Spørgsmålet er hvilken effekt set sådant medikament 

vil have for høreapparatindustrien. Vil det have en marginal eller total negativ effekt?  

 

Når først medikamentet er udviklet, vil størstedelen af omkostningerne allerede være afholdt i form af 

forsknings og udviklingsomkostninger. Det giver producenterne af et sådant medikament et meget frit 

spillerum for prisfastsættelse af produktet. Da der stort set ikke er nogen variable omkostninger i 

produktionen af én enkelt pille, vil det derfor være en tabt kamp for enhver høreapparatsproducent, at 

indlede en priskrig for at beholde markedsandele.  

 

Lanceringen af et sådant medikament vil derfor være høreapparatet overlegent på alle parametre. Det 

vil være kosmetisk/teknisk overlegent og det vil være prismæssigt overlegent. Jeg vurderer derfor at 

efterspørgslen efter høreapparater stort set vil være væk om 15 år.   

 

Jeg antager altså, at markedet for høreapparater vil være ikke-eksisterende om 15 år, men hvilke 

muligheder har WDH for at imødekomme denne udvikling? Som jeg ser det, er det usandsynligt, at de 

kan komme glide ind på markedet for medicinsk behandling af høretab. Det vil efter alt sandsynlig 

være en af de store medicinalvirksomheder, der overtager kunderne. Udviklingen af medikamentet, 

som efter alt sandsynlighed vil ske hos en af de store medicinalvirksomheder vil blive efterfulgt at en 

patentbeskyttelse på og til 25 år.  
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Alle de kompetencer som WDH har oparbejdet vil tabe værdi, da de ikke skal bruges i udviklingen af 

et medikament. Hele den tekniske viden omkring hvordan man opbygger et høreapparat vil være stort 

set værdiløs, da man ikke længere opnår det audiologiske mål via elektrisk teknologi, men via 

gen/stamcelle teknologi. Hele den opbyggede salgsorganisationen vil miste værdi, da kunderne nu 

ikke længere vil komme hos dispenserne, men i stedet gå igennem deres læge, og derefter på apoteket, 

eller lignende.  Det eneste vidensområde der evt. stadig vil have værdi, er på audiologiområdet.  

 

Konklusionen må dog være at WDH som vi kender det, kun har meget små strategisk muligheder for 

at overleve en introduktion af et velfungerende medikament. Hvis WDH indser dette i tide,  kan mane 

måske nå at opdele virksomheden i forskellige dele, og lade disse glide ind på andre markeder. Måske 

kan de elektro-teknologiske kompetencer bliver struktureret i en virksomhed som bliver profitabel i et 

andet marked, som f.eks. computerindustrien. Og måske kan de audiologiske kompetencer fortsætte i 

et andet marked.  

 

Min konklusion er dog, at WDH i de næste 15 år vil være eksponeret overfor de samme 

substituerende produkter, som i dag hvorefter hele deres marked vil blive taget fra dem af 

medicinalindustrien.  

 

Værdikæde og nye aktører: 

Som beskrevet ovenfor forventer jeg en sammensmeltning af de brancher, der producerer lyd 

produkter til øret (Høreapparater, headsets, mp3-afspillere). WDH’s værdikæde er bygget op omkring 

produktionen af høreapparater og hele virksomhedskulturen er meget teknologi-fikseret. Spørgsmålet 

er, om WDH kan tilegne sig de kompetencer, der kræves for at være med når barriererne mellem 

brancherne brydes ned.  

 

Der er ingen tvivl om, at WDH har de audiologi-teknologiske kompetencer, der skal til for at være 

med helt i toppen, men den helt store udfordring kommer, når det ikke længere er teknologien og 

størrelsen på høreapparatet, der er i centrum, men mere bløde værdier, der afgør slutbrugerens valg af 

høreapparat. Formelt set har man allerede i dag i højere grad forsøgt at inddrage marketingafdelingen 

i de allerførste faser af høreapparatproduktionen for at være mere markedsorienterede, men det er 

ingen tvivl om, at det stadig er ingeniørerne, der hersker i WDH. Man kan frygte at den nyudnævnte 
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direktør, Søren Nielsen, der selv er ingeniør ikke vil have det nødvendige markedsmæssige fokus, der 

vil bliver afgørende i fremtiden.  

 

Alt i alt vil jeg konkludere, at de lavere adgangsbarrierer vil få en negativ indflydelse på de høje 

overskudsgrader, vi ser i dag i branchen.  

 

 

Værdikæde og mere magtfulde slutbrugere: 

Som beskrevet ovenfor vil skiftet fra konkurrenceparametrene ”Teknologi” og ”Størrelse” også gøre 

det lettere for slutbrugerne at sammenligne høreapparater, da alle apparaterne forventes at være små 

og indeholde ”tilstrækkelig” elektronik. Denne trend mod stadig mindre høreapparater med stadig 

mere teknologi er ironisk idet den i sidste ende vil komme slutbrugeren til gode på bekostning af alle 

producenterne.  

 

Selvom det i sidste ende vil være dårligt for de enkelte producenter, har de ikke noget andet valg end 

at fortsætte med at innovere, da man ellers ville tabe markedsandele. WDH har altså ingen strategiske 

muligheder for at forhindre en stadig stærkere slutbruger. Denne ændring vil komme stille men er 

allerede begyndt, som direktør for Oticon, Søren Nielsen, også erkender41.  

 

 

Værdikæde og mindre vækst i branchen. 

Umiddelbart skulle man formode at WDH ikke har andre alternativer, end at acceptere den mindre 

vækst i branchen og følge de andre producenter i en mere intensiv priskonkurrence med en faldende 

profitabilitet til følge. WDH har imidlertid det åbenlyse alternativ, at lade være med at indlade sig i 

priskonkurrence, men det vil utvivlsomt være på bekostning af markedsandele. Der er imidlertid ikke 

i sig selv noget dårligt i at give afkald på markedsandele og vækst til fordel for en øget rentabilitet. En 

pragmatisk reaktion på et marked med mindre vækst er derfor at acceptere dette, nedskalere sine 

vækstambitioner og kun være aktiv i de segmenter, hvor priskonkurrencen er mindre42. Dette skal dog 

                                                 
41 Trends in the Hearing aid market, Søren Nielsen, www.wdh.dk 
42 Kilde: “Regnskabsanalyse”, Thomas Plenborg, s. 191 
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vægtes op mod de stordriftsfordele (i produktionen, i brandet, i afsætningen etc.), der findes i at være 

stor i forhold til lille.  

 

Jeg tvivler bare på, at WDH ser så pragmatisk på det. WDH har nemlig som erklæret mål, at opnå så 

stor organisk vækst som muligt43, og det vil da sikkert heller ikke blive modtaget positivt af markedet, 

hvis WDH melder ud, at man vil sætte en dæmper på væksten, da det let kan tolkes som en uambitiøst 

og træt ledelse, der er kørt træt. 

 

Min konklusion er derfor at WDH, i et marked med lavere vækst, vil gå med i en mere intensiv 

priskonkurrence for at opnå den nødvendig fremgang i markedsandels og dermed være med til at 

sætte en dæmper på deres egen så vel som hele branchens profitabilitet. 

 

 

5.9 SWOT – Konklusion på strategisk analyse. 

I dette afsnit, vil jeg give en konkluderende oversigt over ændringerne i WDH’s situation og hvordan 

jeg forventer at WDH vil håndtere disse. Det er med andre ord en sammenfatning over de 

argumentationer og konklusioner, som jeg her fremført ovenfor. Som det gerne skulle have fremgået, 

er den eksterne Porter-analyse bygget på ændringer i omverdenen – ændringer der enten kan være en 

trussel eller en mulighed set i forhold til WDH’s profitabilitet. 

 

Den interne værdikæde-analyse skulle gerne give et billede af virksomheden og om den vil være i 

stand til at håndtere disse muligheder og trusler. Det mest påfaldende ved analysen er, at jeg ikke har 

identificeret nogen muligheder – der er altså ikke nogen af de forhold som porter beskæftiger sig med, 

der åbner op for yderligere muligheder end dem som allerede findes. Et eksempel på en mulighed 

kunne være at et køb af konkurrenten GN efter Sonova (Tidligere Phonak) tidligere mislykkede 

forsøg. Et andet eksempel, kunne være at man fik mulighed for at handle men et svagere kunde 

segment – eks. som følge af opløsningen af en høreklinikkæde, men sådanne muligheder har jeg heller 

ikke kunnet identificere. 

 

                                                 
43WDH Årsrapport 2007, s. 4 
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Men manglen på disse muligheder skal ikke ses som en negativ situation. WDH kan på nuværende 

tidspunkt stort set ikke stå bedre i forhold til markedet og i stedet for at lede efter muligheder, der ikke 

findes, er deres opgave i højere grad at fastholde deres position og forsøge at håndtere de kommende 

trusler så godt som muligt. Det bedste fremtidige scenario for WDH er ét hvor omverdenen slet ikke 

ændrer sig, da stort set alt ændring vil være af negativ art. 

 

Trusler: 

- Medicinsk behandling af høretab. 

- Nye aktører. 

- Mere magtfulde slutbrugere 

- Lavere vækst i branchen. 

 

Muligheder: 

- Ingen muligheder er identificeret. 

 

Styrker: 

- Veloptimeret høreapparatproducent. 

- Meget teknisk velfunderet 

 

Svagheder: 

- Manglende markedsorientering.  

- Ikke i stand til at omlægge produktionen til medicinsk behandling af høretab  

- Meget fokuserede på vækst. 
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6 Budgettering  

I dette afsnit vil den statiske regnskabsanalyse blive kombineret med den dynamiske strategiske 

analyse, for tilsammen at komme frem til niveauet og udviklingen i de finansielle drivere, der skal 

danne fundamentet i de fremtidige proformaregnskaber. Den første del af budgetteringen skal altså 

forudse de 5 finansielle driveres udvikling: 

 

1. Omsætning – Vil blive budgetteret separat i afsnittet ”Budgettering af omsætningen” 

2. EBIT-margin – Vil tage udgangspunkt i det niveau som fremgik af regnskabsanalysen, men 

bliver justeret ud fra konklusionerne i den strategiske analyse. 

3. Effektiv skattesats – Vil tage udgangspunkt i den historiske effektive skatteprocent, og blive 

justeret hvis det findes sandsynligt.  

4. Nettodriftaktivernes Omsætningshastighed – Vil tage udgangspunkt i det niveau som fremgik 

af regnskabsanalysen, men bliver justeret ud fra konklusionerne i den strategiske analyse. 

5. Kapitalomkostningerne. – Kapitalomkostningerne, eller WACC, vil blive estimeret i afsnittet 

”WACC” nedenfor.  

 

Tilsammen, vil niveauet og udviklingen i disse finansielle drivere kunne danne de fremtidige 

proforma regnskaber. 

 

Fundamentet for den finansielle driver ”Omsætning” vil blive budgetteret kvalitativt, mens de 4 andre 

blot vil bassernes på de niveauer, som den regnskabsanalysen kom frem til i det forrige afsnit. Endelig 

vil hver af disse finansielle drivere blive underlagt en kvalitativ vurdering, som tager udgangspunkt i 

den strategiske analyse. 

 

Ud over de 5 interne værdidrivere, skal budgetperioden og terminalleddet estimeres, hvilket jeg vil 

starte med.  
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6.1 Budgetperiode 

Som beskrevet i den strategiske analyse, konkluderer jeg, at der om 15 år vil komme et medikament 

på markedet, der kan regenerere de beskadigede hårceller i de indre øre. Som nævnt vil et sådan 

medikament ikke bare forbedre hørelsen en smule, men genetablere den til det biologiske 

udgangspunkt, som øret havde da det var færdigudviklet umiddelbart efter fødslen.  

 

Som sagt er jeg derfor kommet til den konklusion af hele markedet for høreapparater forsvinder når 

dette medikament kommer, og således forventer jeg at WDH og alle de andre høreapparatproducenter 

likvideres om 15 år. Derfor har jeg valgt en budgetperiode på 15 år, og vil udarbejde 

proformaregnskaber og cashflows for alle disse år, hvilket er til og med år 2021. I året 2022 vil 

cashflowet være udgjort af et terminalled, hvis værdi regnes ud og beskrives nedenfor i afsnittet 

”Terminalled”.  

 

6.2 Terminalleddet 

Som sagt budgetterer jeg med at WDH mister hele sit marked om 15 år. Cashflowet i år 2022 vil 

derfor være opgjort af det likvidationsprovenu, som kan opnås ved at sælge aktiverne. Jeg forudsætter, 

at WDH på tidspunktet for likvidationen har samme konfiguration som i dag, og at deres aktivpark 

ligeledes er på samme størrelse (dog justeret i værdien for inflation).  

 

Langt størstedelen af WDH’s aktiver er imidlertid af immateriel karakter, og har kun værdi, når de 

indgår i produktionen af høreapparater og vil således ikke kunne sælges i et likvidationsscenario. Jeg 

sætter derfor likvidationsværdien af alle immaterielle aktiver lig nul.  

 

Herefter er der de materielle aktiver, der groft sagt kan deles op i bygninger og produktionsudstyr. 

Bygningerne har likvidationsværdi, men langt størstedelen af produktionsudstyret er specialbygget til 

produktionen af høreapparater, og jeg sætter derfor også dette til en likvidationsværdi på nul.  

 

Tilbage er der bygningerne, der i 2007 udgør en værdi af 561.252 mio. kr. Men dette er niveauet i 

2007, og jeg skal bruge det i 2022, og må derfor fremskrive det med den forventede inflation.  
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Som jeg argumenterer for nedenfor i afsnittet om WACC, vil jeg bruge den europæiske nationalbanks 

”inflation target”, der har et officielt loft på 2% p.a.44. Fremskrevet til år 2022 giver det således 

740.560 mio. kr. 

 

 

6.3 Budgettering af omsætningen 

Som beskrevet i metodeafsnittet, vil budgetperioden tage udgangspunkt i de historiske korrigerede 

regnskaber. Porters 5 Forces beskæftiger sig primært med råderummet for overnormal profit, som kan 

dekomponeres i hhv. overskudsgraden og omsætningshastigheden, men Porters 5 Forces siger i sig 

selv ikke noget om størrelsen af markedet/virksomheden. Det er derfor nødvendigt, at forsøge at 

forudse størrelsen på omsætningen. Denne omsætning kan dekomponeres som følgende:  

 

1. Totalmarkedets omsætning  

2. WDH’s markedsandel.  

 

Spørgsmålet er hernæst, om man blot skal fortsætte den trend, der kan opserveres i den historiske 

regnskabsperiode, eller om man kan gøre det bedre? WDH nævner i deres årsrapport en række 

underliggende forhold, der driver niveauet for totalmarkedet, og hvis man kan forudse disse forhold, 

vil man også have en god ide om størrelsen på markedet i fremtiden. Under forudsætning af at WDH 

fortsætter med den nuværende markedsandel, kan disse forhold kobles direkte på WDH’s omsætning, 

som herefter kan budgetteres for budgetperioden.  

 

                                                 
44 www.ecb.int. 
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Figur 14 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Totalmarkedets udvikling: 

Den vigtigste datakilde der beskæftiger sig med dagens og fremtidens høreapparatbrug, er 

MarkeTrack rapporterne, som er skrevet af Sergei Kochkin, Knowles Electronics45. Disse rapporter 

beskæftiger sig med adskillige forhold i høreapparatindustrien, men kun i USA. Med andre ord findes 

der forholdsvis gode data for det amerikanske marked, men ikke for det europæiske. Imidlertid ligner 

disse to markeder hinanden tilstrækkeligt til at kunne bruge udviklingstendenserne analogt for de to 

markeder. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men alternativet er ikke tilstede. 

 

Sergei Kochkin har estimeret udviklingen i mængden af hørehæmmede i USA. Alt andet lige vil 1% 

stigning i denne give 1% stigning i total markedets omsætning. Statistikken er baseret på andelen af 

en given aldersgruppe, der er hørehæmmet samt den projekteret befolkningstilvækst i den givne 

aldersgruppe.  

 

                                                 
45Kilde: ” Marketrack 7”, Sergei Kochkin, 2005 
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Figur 15 (Kilde: Marketrack 7, Sergei Kocklin) 

 

Udviklingen som Sergei Kochkin præsentere den, kan omskrives til en gennemsnitlig årlig tilvækst i 

hørehæmmede på 1,23%. Men der er andre faktorer, der kan tilskrives den totale markedsudvikling.  

Andelen af hørehæmmede, der bruger høreapparat har igennem de sidste 20 år ligget lige omkring 

23%46 og der har været en konstant diskussion om hvorfor det er så svært at få hørehæmmede til at gå 

med høreapparat. Sergei Kochkin har lavet en større spørgeskemaundersøgelse USA med over 10.000 

respondenter, hvori han spørger hørehæmmede hvorfor de ikke har et høreapparat. Resultatet kan 

sammenfattes i nedenstående tabel.   

 

 
Figur 16 (Kilde: Marketrack 7, Sergei Kocklin) 

 

                                                 
46 http://www.audiologyonline.com/theHearingJournal/pdfs/hj2007_04_p24-51.pdf 
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Resultatet fra respondenterne er at ”Typen af høretab” er den vigtigste grund til at de ikke bruger 

høreapparat. Selvom dette svar forekommer som en fornuftig grund, er der dog et alvorligt problem! I 

den del af de hørehæmmede, der har det største høretab, er der 50%, der angiver at deres høretab er 

for mildt! Sergei konkluderer selv at det må være udtryk for at hørehæmmede simpelthen er i en form 

for benægtelse omkring deres høretab. Gennem næsten hele undersøgelsen bliver resultaterne tolket 

på samme måde. Høretab er tabu, og de hørehæmmede gør meget for at undgå at skulle bære 

høreapparat – bla. lyve overfor sig selv.  

 

I artiklen ”Why People Don’t Wear Hearing Aids” opstiller Mark Ross, Ph.D. en række årsager til, 

hvorfor hørehæmmede i virkeligheden ikke vil gå med høreapparat. De kan sammenfattes således: 

 

• Associeret med alder. 

• Associeret med ny udfordring. 

• Associeret med handikap. 

• Kosmetisk faktor. 

• High Cost. 

• Urealistiske forventninger.  

 

Disse grunde stemmer i høj grad overens med dem, som Sergei Kochkin argumenterer for. 

 

Spørgsmålet er om der i fremtiden vil ske ændringer i disse forhold, der kan øge andelen af 

hørehæmmede, der vælger at gå med høreapparat. Og her bliver holdningerne mere tvetydige. Nogen 

argumenterer for, af høreapparatet vil blive mere socialt acceptabelt i takt med at de bliver smeltet 

sammen med mobil-headsets og høretelefoner i ”multienheder” og at reduceringer i enhedspriserne i 

fremtiden vil give flere råd til at købe dem, mens andre er mere pessimistiske. Som det fremgår i 

nedenstående tabel, har andelen af hørehæmmede der går med høreapparat da også været ganske 

stabil de sidste 20 år, omend man fra 1997 til 2004 set en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 2 %.  
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Figur 17 (Kilde: Marketrack 7, Sergei Kocklin) 

 

 

Der findes altså ikke noget endegyldigt svar på hvordan udviklingen vil gå, men på baggrund af de 

forskellige holdninger, er min konklusion at andelen af hørehæmmede, der går med høreapparat vil 

stige med 0,5 % i budgetperioden, hvorefter den vil stabilisere sig på en andel på 31%. (Det svarer til 

en stigning på 0,5% i 15 år fra 2004-niveauet på 23,5%)  

 

Markedsandel: 

Det sidste element, er en udvikling i WDH’s markedsandel. 

Ifølge Sonion udgjorde totalmarkedet sidste år i alt 8,2 mio. høreapparater47, mens de største 

høreapparatproducenter estimerer alt fra 6 til 7,5 mio. apparater. Dette forklarer ifølge Danske 

Equities hvorfor flere af producenterne kan vokse hurtigere end det underliggende marked i samme 

periode. Danske Equities peger dog på, at Sonions tal er et bruttotal og inkluderer de høreapparater, 

som sendes usolgte retur - og altså ikke ender hos slutbrugeren.  

 

WDH’s markedsandel har ligget stabilt de sidste 5-7 år og i den samme periode har man i næsten hver 

årsrapport udstukket det mål at man har til hensigt at fortsætte med at tage markedsandele fra 

konkurrenterne. Så hvis man skal basere budgetteringen af markedsandelen på udmeldinger fra WDH 

bør den stige. Adskillige kilder fortæller imidlertid om tab af markedsandele for WDH i 2008. Der er 

således forskellige bud på udviklingen i WDH’s markedsandel, som jeg alt i alt tolker som en nul-

udvikling og vil derfor ikke budgettere med nogen ændring i markedsandelen.    

 

                                                 
47 http://www.erhvervsbladet.dk/article/20051019/arkiv07/110190143/ 
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Inflation 

Da WACC’en, som vil blive beregnet nedenfor jo er inkl. inflation, bør den budgetterede omsætning 

også være det. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at se på de ”reale” forhold (udviklingen i 

hørehæmmede etc.), der bestemmer udviklingen i omsætningen. Man må også se på hvordan pengene 

ændrer værdi. I en økonomi med meget høj inflation, ville mine fremtidige cashflows fuldstændig 

mindste deres værdi, hvis ikke jeg også budgetterede med den forventede inflation, som implicit 

ligger i WACC’en. Den europæiske central bank’s ”inflation-target” ligger som sagt på 2% og derfor 

mener jeg at et inflationsbidrag på 2% er det mest retvisende for den fremtidige udvikling i markedet 

og dermed WDH’s omsætning.  

 

Konklusion på udviklingen i omsætningen: 

Samlet set giver min budgettering af omsætningen følgende resultat: 

 

• Årlig stigning i antal hørehæmmede: 1,23% 

• Årlig stigning i andel af hørehæmmede, der bruger høreapparat: 0,5% stigning, i 15 år, fra 

2004-niveauet på 23,5 til et niveau på 31%. 

• Årlig udvikling i WDH’s markedsandel: 0% i hele budgetperioden. 

• Årlig inflation: 2% 

 

Sammenlagt giver det en årlig vækst i omsætningen på: 1,23% + 0% + 0,5% + 2%=3,73% 

Denne vækst vil blive budgetteret ud fra niveauet i omsætningen i 2007.  

 

 

6.4 Budgettering af de interne finansielle værdidrivere 

Mens den finansielle værdidriver ”Omsætningen” som jeg budgetterede i det foregående afsnit 

bestemmer niveauet for WDH’s økonomi, er det de interne værdidrivere, der bestemmer den endelige 

rentabilitet eller med andre ord, den overnormale profit. Det er altså her at konklusionerne fra den 

strategiske analyse skal slå igennem på de 3 interne finansielle drivere.  
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Som beskrevet ovenfor viste regnskabsanalysen en historisk omsætningshastighed på 

Nettodriftaktiverne 2,8 en EBIT-margin på 23,68 og en effektiv skattesats på 25,61% og disse 3 tal 

skal nu budgetteres.  

 

Som min strategiske analyse kommer frem til, vil flere af de kræfter, der er med til at understøtte det 

meget gunstige økonomiske forhold nemlig erodere. Øvelsen går herefter ud på at lade disse 

kvalitative ændringer få en afsmittende på de hårde tal, der skal ligge til grund for budgettet. Med 

udgangspunkt i ræsonnementerne i den strategiske analyse har jeg budgetteret effekten fra disse i 

tabellen nedenfor: 

 

 
Figur18 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Jeg har ladet effekten slå igennem på overskudsgraden, der for hvert år bliver reduceret som følge af 

udviklingen i forholdene. Således forbliver omsætningshastigheden på NDA upåvirket på 2,8 hvilket 

blot er gennemsnittet fra de historiske regnskaber.  

 

6.5 Proformaregnskaberne 

Ovenover er alle de komponenter, der skal bruges til at opstille proformaregnskaberne blevet 

estimeret og budgetteret. I tabellen nedenfor ses disse opstillet i hele budgetperioden frem til og med 

år 2021.  
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Figur19 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Jeg vil kort redegøre for de interne sammenhæng i disse proformaregnskaber og hvorfor jeg har valgt 

at bygge dem op som jeg har.  

 

Omsætningen:  

Omsætningen er den eneste finansielle driver, der ikke er fremskrevet baseret på de historiske 

regnskaber. Der er redegjort indgående for denne i afsnittet ovenfor ”Budgettering af Omsætningen”  

 

EBIT-margin – Alt andet lige: 

Denne er et simpelt gennemsnit af de EBIT-marginer, der fremkom af de analytiske historiske 

regnskaber.  
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EBIT-margin – Efter tilretninger: 

Dette er EBIT-marginen efter den er blevet justeret for budgetterede ændringer i omverdenen. Det er i 

dette tal alle konklusionerne fra den strategiske analyse er slået igennem. Som konklusionen var i den 

strategiske analyse, bliver markedet for høreapparater mere og mere konkurrencepræget, hvilket kan 

smitter af i den fremtidige EBIT-margin, der for hvert år bliver forværret. EBIT-marginen går således 

fra et niveau på 23,4 i 2008, til et niveau på 18,9 i 2021.  

 

Overskud før skat og renter 

I dette overskudsmål ligger alle omsætningsposter og alle udgiftsposter undtagen skat og renter. 

Skatten holdes ude, da de skal være muligt at budgettere denne separat. 

Grunden til at renter holdes uden for, er ønsket om at kunne budgettere ”Cash flow to Firm”, som jo 

netop er det cashflow, der skal tilgodese både aktionærer og långivere. 

 

Effektiv Skattesats: 

Denne er som beskrevet ovenfor blot et vægtet gennemsnit af de historiske skattesatser. Da jeg ikke 

har kunnet identificere nogen politiske forhold, der kunne tyde på ændringer i skattesatsen, er det 

principielt kun interne forhold, der i fremtiden kunne ændre niveauet af denne.  

 

Den mest åbenlyse, ville være ændringer i kapitalstrukturen ved et skift mod en højere gearing. Et 

sådant skift ville afstedkomme at en større andel af ”Cash Flow to Firm” blev trukket ud som renter 

med en lavere effektiv skat til følge, men WDH’s gearing har ligget stabilt gennem hele den 

analyserede periode, og der er ikke noget der tyder på, at de ønsker at ændre deres gearing.  

 

NOPAT: 

Tilbage står et rent NOPAT, som er det egentlige formål med hele regnskabsanalysen og den 

strategiske analyse. Dette er overskudskomponenten, der er til deling mellem aktionærer og långivere, 

og regnskabsverdenens pendant til ”Cash Flow to Firm”.  
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NDA Omsætningshastighed. 

Tilsammen med EBIT definerer dette tal virksomhedens evne til at skabe værdi. Principielt kunne 

ændringer i omverdenen slå igennem på dette tal. Jeg har imidlertid som sagt valgt at lade alle 

ændringer i fremtidige forhold slå igennem på EBIT-marginen. Omsætningshastigheden er blot et 

simpelt gennemsnit af de tilsvarende niveauer, der blev fundet i de analytisk opstillede regnskaber.  

 

NDA: 

Netto Drift Aktiverne, er den mængde af aktiver, der skal eksisterer for at kunne generere et givent 

output, og dermed omsætning. Det forudsættes altså alt andet lige, at NDA og omsætningen har et 

indbyrdes konsistent forhold – et forhold, der er defineret af NDA’s omsætningshastighed. Derfor 

budgetteres et givent års NDA, som en funktion af næste års omsætning samt NDA’s 

omsætningshastighed. 

 

Ændring i NDA (∆ NDA): 

Ændringen i NDA er den sidste komponent før Cash Flow to Firm kan estimeres. Denne post er blot 

forskellen mellem sidste års NDA og det aktuelle.  

 

Cash Flow to Firm  

Cash Flow to Firm= NOPAT- ∆NDA. Dette forhold siger, at NOPAT = Cash Flow to Firm så længe 

der ikke er nogen ændringer i NDA. Stiger NDA derimod fra et år til det næste (f.eks. stigning i 

debitorer) betyder det jo at den del af årets overskud er blevet bundet i NDA hvorfor Cash Flow to 

Firm må reduceres tilsvarende.  

Cash Flow to Firm er den sidste del af hele regnskabsanalysen og den strategiske analyse og kan nu 

danne grundlaget for tilbagediskontering og værdiansættelse.  

  

Disse proforma regnskaber vil nu kunne danne grundlag for den endelige værdiansættelse. Der 

mangler imidlertid én vigtig komponent og det er som WACC’en. Denne vil blive estimeret i næste 

afsnit og herefter vil den egentlige værdiansættelse finde sted.  
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7 WACC 

 
DCFF metoden understreger, at det er nettodriftaktiverne (den investerede kapital), man 

værdiansætter. Med andre ord, er det hele den investerede kapital, dvs. både den rentebærende gæld 

og egenkapitalen, der i første omgang bliver værdiansat. Hernæst bliver markedsværdien af den 

rentebærende gæld trukket fra, hvorefter man har markedsværdien af egenkapitalen tilbage som 

residual.  

 

Da de fremtidige cashflows altså skal betjene både långivernes og aktionærernes afkastkrav, må 

diskonteringsrenten afspejle dette. Derfor må man bruge de gennemsnitlige vægtede 

kapitalomkostninger (WACC) til denne tilbagediskontering.  

 

Formlen for WACC ser derfor således ud og viser hvilke underkomponenter, der skal estimeres: 

 

 ( ) ge r
kapEGæld

Gæld
tr

kapEGæld

kapE
WACC ⋅

+
⋅−+⋅

+
=

.
1

.

.
 

 

Formlen indikerer, at følgende delkomponenter skal estimeres: 

 

1) Markedsværdien af gælden og egenkapitalen (Kapitalstrukturen). 

2) Afkastkravet på gælden 

3) Afkastkravet på egenkapitalen.  

4) Skattesatsen 

 

Disse elementer vil blive estimeret nedenfor. 

 

7.1 Markedsværdien af gælden og egenkapitalen (Kapitalstrukturen) 

Som formlen for beregning af WACC’en ligger op til, skal markedsværdien af egenkapitalen og 

gælden estimeres. Der er dog den paradoksale forhindring, at det jo netop er estimeringen af 

egenkapitalen der er formålet med hele analysen. Derfor må man gribe det an på en alternativ måde, 
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med de fejl den kan indeholde. Et alternativ er, at vælge den faktiske markedsværdi for både 

egenkapitalen og gælden på trods af at det er netop denne analysen går ud på at bestemme48.  

 

 
Figur20 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Markedsværdien af egenkapitalen noteres på balancedagen d. 31/12 for hvert år i perioden 2004-2007. 

Ligesom det er tilfældet med egenkapitalen, bør man i princippet bruge markedsværdien for gælden. 

Men i modsætning til egenkapitalens bogførte værdi, er gældens bogførte værdi meget tæt på den 

”sande” markedsværdi, da denne værdireguleres i forbindelse med årsregnskabets udarbejdelse. 

 

Som det ses i figuren har WDH i de sidste år haft en egenkapitalandel på ca. 94%, hvilket jeg også vil 

bruge som vægt i WACC’en. Det skal dog noteres, at denne vægt er blevet kraftigt forskubbet som 

følge af en faldende aktiekurs i kølvandet på den sidste tids finanskrise. Denne forskubning i vægten 

er dog ikke udtryk for ledelsens mål, og vil derfor ikke have indflydelse på vægten i WACC’en.  

 

7.2 Afkastkravet for egenkapitalen 

Den næste komponent i WACC’en er afkastkravet på egenkapitalen. Som det fremgår af 

nedenstående formel, er dette afkastkrav en funktion af den risikofrie rente plus et tillæg for risiko, 

der findes via aktiens Beta. De implicitte forudsætninger for denne formel, kommer fra CAPM-

modellen, der forudser, at en akties afkastkrav er en funktion af dennes udiversificerbare risiko i 

forhold til markedet, udtrykt ved Beta49. Derfor vil jeg i dette afsnit estimere hhv. 1) den risikofrie 

rente, 2) risikotillægget og 3) WDH’s beta.  

 

                                                 
48 Kilde: “Regnskabsanalyse”, Thomas Plenborg, s. 240. 
49 Kilde: “Regnskabsanalyse”, Thomas Plenborg, s. 205. 
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)( fmfe rrrk −+= β 50 

 

Den risikofrie rente: 

Der findes flere risikofrie51 renter afhængig af varigheden. I princippet, skulle man derfor matche 

hvert fremtidige cashflow med den risikofrie rente med en tilsvarende varighed. Af praktiske hensyn 

vælger jeg dog at bruge renten på en 10-årige statsobligation. Da min budget periode ligger på 15 år, 

vil denne også give et nogenlunde gennemsnit af varigheden på det enkelte cashflow. Den effektive 

rente på statsobligationen med udløb i 2017 er dags dato opgjort til 4,04%52 

 

Risikotillægget 

Som formlen angiver, skal der til den risikofrie rente ligges et risikotillæg, )( fm rr −β , som svarer til 

det merafkast WDH’s investorer forventer i kompensation i forhold til at investere i et risikofrit aktiv. 

Dette kan yderligere opdeles i markedets merafkast, og WDH’s Beta. Markedet har pr. definition en 

beta på 1 og risikotillægget svarer til den ekstra forventede rente man bliver belønnet med ved at 

investere i et risikabelt aktiv med en beta større end 0. Nedenfor vil WDH’s beta blive estimeret, og 

dette beta skal bruges til at justere risikotillægget, så det matcher WDH’s risiko.  

 

Teoretisk set, skal man bruge det fremtidige risikotillæg, men som med så mange andre elementer i 

denne værdiansættelse, kan man ikke bare aflæse dette nogen steder – det er nemlig ikke fastlagt 

endnu og hører stadig fremtiden til. Der findes derfor en række metoder til fastlæggelse af dette 

risikotillæg.  

 

En almen metode er, at beregne den historiske faktisk realiserede risikopræmie ved at have investeret 

i markedsporteføljen. Parum har fortaget denne undersøgelse for perioden 1925-1997 og fundet at 

risikotillægget historisk har ligget på godt 3%. Jeg har selv fortaget den samme undersøgelse53 for de 

sidste 10 år, og fundet et risikotillæg på godt 10% - dette skal dog ses i lyset af en periode med meget 

store aktiestigninger og en meget lav rente. PriceWaterhouseCoopers har også estimeret dette 

                                                 
50 FSR, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, side 55. 
51 Renten bliver selvfølgelig aldrig helt risikofri, da selv regeringer kan gå fallit, eller øge pengemængden, og dermed 
forringe den enkelte krones reelle købekraft. 
52 http://borsen.dk/invester/?treeid=1654 
53 Se bilag 5. 
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risikotillæg ved en undersøgelsesteknik, hvor man spørger investorer om deres vurdering af 

risikotillægget, hvilket igennem længere tid har ligget på ca. 4%. 

 

På baggrund af de forskellige resultater vælger jeg et niveau for risikotillægget på 4%. 

 

WDH’s Beta 

Et aktivs beta, sætter dettes risiko i forhold til markedet. Med et aktivs beta i hånden, kan man, ved at 

gange med markedets risikopræmie, finde niveauet for den risikopræmie, man må formode at 

investorer forventer af aktivet – i dette tilfælde er aktivet selvfølgelig WDH’s aktie.  

 

Som med de andre variable, findes der for beta-estimeringen en række forskellige metoder. En 

tilgangsvinkel er, at forudsætte, at aktiens beta er den samme som den historiske og bruge denne som 

et estimat for den fremtidige med de fejl dette indebærer. Den vigtigste fejlkilde i en sådan teknik er 

hvis WDH’s driftsmæssige risiko er ændret. Det kan f.eks. være at WDH har indgået meget lange 

kontrakter med store kunder, og dermed mindsket deres omsætningsrisiko. Jeg forudsætter imidlertid 

at WDH ikke har lavet sådanne afgørende ændringer og at deres historiske beta derfor kan bruges som 

estimat for deres fremtidige.  

 

Som nævnt er beta et relativt mål i forhold til markedet, og man kan derfor finde et aktivs beta ved at 

lave en regressionsanalyse op mod markedet. Hældningen på regressionsanalysen er lig med aktivets 

beta da den beskriver hvor meget kursen på WDH’s aktie ændrer sig hver gang markedet stiger med 

1% 54. Nedenfor ses resultatet af den analyse, og beta kan aflæses på i ligningen som 0,8 (mere eksakt 

0,799).  

 

 

 

                                                 
54 Kilde: ”Corporate Finance”, Brealey/Meyers/Allen, s. 167. 
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Figur21 (Kilde: Egen tilvirkning, kildedata fra  http://www.nasdaqomxnordic.com/) 

 

Ejernes afkastkrav. 

I ovenstående afsnit er de komponenter, der indgår i ejernes afkastkrav blevet estimeret og tilbage er 

blot at sætte dem ind i formlen: 

 

)4(8,004,4 +=ek  = 7,2 

 

7.3 Gældens afkastkrav. 

I princippet bør man fortage den samme analyse for gældens afkastkrav som for egenkapitalens hvor 

formlen ser ud således: 

 

)( fmfg rrrr −+= β   
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Dvs. en analyse af gældens beta der kan justere det risikotillæg, som markedet giver og endelig ligge 

dette til den risikofrie rente. Det giver imidlertid nogen metodiske problemer, da gældens beta er svær 

at estimere på samme måde som egenkapitalens. Gælden er nemlig ikke noteret på en børs og man 

kan derfor ikke lave den samme regressionsanalyse som man kunne for aktien.  

 

En alternativ metode er at estimere hele det sidste led i én omgang – altså hele det risikotillæg, som 

gælden ligger op til. Standard & Poors kredit rating system gør netop dette ved at inddele 

virksomhederne i en række klasser og tildele hver af disse klasser et risikotillæg.55 Jeg vurderer, at 

dette er det næstbedste alternativ og vil derfor benytte mig af dette.  

 

Standard & Poors bruger en lang række nøgletal til at inddele virksomhederne i de enkelte klasser. Jeg 

har valgt et udsnit af disse og fortaget en overordnet kredit vurdering, som fremgår i nedenstående 

tabel: 

 

 
Figur22 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som det fremgår ligger WDH på de 3 valgte nøgletal i den gode ende af skalaen. Dette ikke mindst 

pga. deres meget lave gearing hvor gælden ikke udgør mere end godt 5% af den investerede kapital. 

Gennemsnittet af de valgte nøgletal giver placerer WDH i gruppen AA+, hvilket ifølge Standard and 

Poors takseres med et risikotillæg på 0,5 til den risikofrie rente56. Den risikofrie rente har jeg allerede 

estimeret ovenfor, og således ender gældens afkastningskrav på: 

 

sfg rrr +=  = 4,04 + 0,5 = 4,5% 

 

                                                 
55 Kilde: ”Regnskabsanalyse”, Plenborg, s.  246 
56 Kilde: ”Regnskabsanalyse”, Plenborg, s. 246 
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7.4 Skatteskjoldet: 

Den sidste komponent i WACC beregningen er skatteskjoldet Der er her tale om den marginale 

selskabsskattesats, som sættes til 28%.57 

 

7.5 WACC-beregning. 

Nu er alle komponenterne for de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger blevet estimeret, og 

WACC’en kan nu endelig beregnes: 

 

( ) ge r
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=
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100

94
⋅−+⋅=WACC => 

 

WACC = 6,768 + 0,196 = 6,96 % 

                                                 
57FSR, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, Plenborg, side 50. 
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8 Værdiansættelse 

Alle de delelementer, som skal til for at kunne lave den endelige værdiansættelse, er nu på plads. 

Proformaregnskaberne med de tilhørende årlige budgetterede cashflows er stillet op, terminalleddet er 

udregnet og WACC’en, der skal tilbagediskontere disse cashflows er blevet estimeret.  

 

Nedenfor ses den endelige værdiansættelse. 

 

 
Figur23 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som det fremgå af tabellen fremkommer der efter tilbagediskontering en virksomhedsværdi (værdi af 

NDA) på 10,9 mia. kr. Som det fremgik af regnskabsanalysen, havde WDH i alt gæld for 1,7 mia. kr. 

Trækkes gælden fra virksomhedens værdi ender aktiernes samlede værdi på 9,1 mia. kr. Og da der er 

58,8 mio. aktier i markedet giver det en kurs på 156 kr.  

 

Som det vil fremgå senere, er det en kurs, der ligger væsentlig under den faktiske kurs, der dags dato 

er noteret til 240 kr. Men hvordan kan det være? For at gøre det mere overskueligt for læseren, vil jeg 

i den følgende følsomhedsanalyse, belyse hvilke komponenter af værdiansættelsen, der kunne tænke 

at bære skylden for dette pessimistiske estimat.  
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9 Følsomhedsanalyse: 

Som bekendt er en værdiansættelse som denne i sidste ende bygget op over en lang række 

forudsætninger. En række forudsætninger, der er kommet i stand ud fra en kombination af 

observerbare omstændigheder og økonomisk argumentation omkring hvordan man må vurdere at 

givne forhold vil ændre sig. Værdiansættelsen er derfor i allerhøjeste grad afhængig af mine evner til 

at udøve dette stykke arbejde og nogen forhold kan have fået uforholdsmæssigt meget 

opmærksomhed i forhold til deres indflydelse på den endelige værdiansættelse.  

 

Det er derfor vigtigt, at man gør sig det klart hvilke komponenter og i hvor høj grad disse har 

indflydelse på den endelige værdiansættelse. Dette kunne desuden bruges som pejlemærke for hvilke 

dele af analysen man kunne vælge at tildele mere opmærksomhed. 

 

Metoden til at finde de relevante komponenter, starter med en dekomponering af formlen for 

egenkapitalens værdi, der i princippet kan forgrene sig ned i mange niveauer, helt ned til de mest 

grundlæggende forudsætninger for værdiansættelsen.   

 

 
Figur24 (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Som nævnt i afsnittet ”Regnskabsanalyse” var min værdiansættelse bygget op om 5 værdidrivere:  

 

1) Omsætningen,  

2) EBIT-margin, 

3) Omsætningshastigheden,  

4) Den effektive skattesats og  

5) Kapitalomkostningerne (WACC’en).  

 

Bortset fra skattesatsen, der ikke har gennemgået nogen egentlig analyse vil jeg derfor 

følsomhedsanalysere disse værdidrivere. 

 

Jf. ovenstående Figur24, har jeg har valgt at gå ned til niveau 3 for WACC’en. Jeg kunne også have 

valgt at dekomponere denne værdidrivere yderligere og f.eks. have beskæftiget mig med hhv. Ejernes 

afkastkrav, Långivernes afkastkrav og Gearingen, der jo sammen med skatteniveauet tilsammen udgør 

WACC’en, men har altså af pladsmæssige årsager valgt at holde mig til WACC’en som en 

komponent. Det samme gør sig gældende for de 3 øvrige værdidrivere.  

 

I det følgende ændrer jeg på den komponent, der er under undersøgelse og undersøger hvilken 

påvirkning den vil få på den estimerede kurs.  

 

 
Figur24 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

For hver af de undersøgte komponenter er det interessant at bemærke, at de ikke har en dramatisk 

påvirkning af kursen når de stå alene, Men hvad hvis man kombinerer de pessimistiske ændringer i ét 

scenario og de positive ændringer i et andet scenario? Nedenfor ses disse to scenarioer opstillet. 
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Figur25 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som det fremgår svinger kursen mellem kr. 107 og 215 for hhv. det pessimistiske og optimistiske 

scenario – en bevægelse, som jeg vil kommentere nedenfor i afsnittet ”Perspektivering”. 

 

Til sidst vil jeg forsøge at lave en følsomhedsanalyse på den strategiske del. Dette bliver dog i et andet 

format, da den strategiske del er en kvalitativ og kvantitativ, opgjort at tal. En af de vigtigste 

konklusioner i den strategiske analyse var, at høreapparatmarkedet havde en begrænset levetid. Som 

sagt forudsatte jeg at en medicinsk behandling af høretab ville komme på markedet om 15 år. Jeg har 

derfor opstillet et scenario hvor en medicinsk behandling ikke kommer på markedet før om 50 år (Se 

billag XXX.) 

 

I dette tilfælde ender den totale værdi af egenkapitalen (med alle andre faktorer lige) på 19,8 mia. 

Fordelt på de 58,8 mio. udestående akter giver det således en kurs på 337 kr.  
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10 Perspektivering - Sammenligning med den aktuelle kurs.  
Under tilblivelsen af denne opgave har WDH aktien svunget mellem 405 kr. og 158 kr. for i dag at 

ligge på 240 kr.  

 

Vi har i den sidste tid som bekendt gennemgået en periode med finanskrise og usikkerhed, og det 

blotte faktum, at aktien har svunget så meget må give en indikation af at de faktorer, der ligger til 

grunde for disse udsving næppe kan tilskrives interne forhold i WDH. Nogen af disse udsving må 

tilskrives den ustabile rente det sidste stykke tid, nogen må tilskrives usikre forventninger til køberes 

købekraft og en sikkert ikke ubetydelig del må tilskrives massehysteri.  

 

Mit estimat på 159 ligger dog i den afgjort lave ende af det udsving man har måtte observere. Som det 

fremgik af følsomhedsanalysen, er den helt afgørende forudsætning for dette pessimistiske bud, 

forventningen til at hele markedet for høreapparater forsvinder om 15 år når en medicinsk behandling 

af høretab bliver en realitet. For hvert år introduktionen af dette medikament bliver udsat bliver aktien 

markant mere værd. Skulle denne analyse derfor udbygges, ville det være oplagt, at gå mere i dybden 

med denne trussel. 
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11 Konklusion 
 

Formålet med denne opgave er en værdiansættelse af WDH’s aktie. Metoden har været en 

fundamental analyse, der har taget udgangspunkt i finansielle værdidrivere, udledt fra koncernens 

historiske regnskaber. Disse værdidrivere er blevet brugt til at opstille fremtidige proforma 

regnskaber, men blev først påvirket af konklusionerne fra den en strategiske analyse – en strategisk 

analyse, der kortlage de vigtigste forhold for WDH’s værdiskabelse, og forholdt sig til hvorledes disse 

forhold ville ændre sig i fremtiden og hvilken effekt de ville have på de finansielle værdidrivere.  

Med udgangspunkt i de fremtidige proforma regnskaber, blev cashflowet for de enkelte år 

identificeret og tilbagediskonteret med kapitalomkostningerne.  

 

Konklusionen på regnskabsanalysen var en række analytiske opgørelser (Egenkapitalnoten, 

Resultatopgørelsen og Balancen), der efter fundamentalanalysens principper blot lage en række 

historiske nøgletal, til brug for proformaregnskaberne. Analysen viste kun behov for få korrektioner. 

 

I den strategiske analyse konkluderedes det, at WDH ville opleve er faldende profitabilitet som følge 

af lavere adgangsbarrierer og nye aktører på markedet.  

 

Endvidere konkluderedes det, at hele markedet for høreapparater ville forsvinde om 15 år som 

konsekvens af et mere attraktivt substituerende produkt – medicinsk behandling af høretab.  

 

I værdikæde analysen konkluderedes det, at WDH ikke ville kunne gøre meget for at imødegå disse 

ændrede markedsforhold, og derfor ville finde sig nødsaget til at likvidere.   

 

Som en direkte konsekvens af de lidt dystre udsigter endte den børsnoterede WDH aktie på 156 kr. – 

et estimat, der ligger i den lave ende ifht. hvad markedet har vurderet aktien til inden for det sidste 

halve år.  
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Bilag 1 – Input fra årsrapporter. 
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Bilag 2 – Analytiske opgørelser. 
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