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Executive Summary 

The purpose of this master thesis is to estimate the value of the BMW AG at 1 February 2015 and apply a 

Monte Carlo simulation on the value drivers in the proforma statements.  The Monte Carlo simulation was 

applied to take into account uncertainties of the estimates in the proforma statements of the DCF model. 

The strategic analysis conducted was built through an external analysis consisting of a PET and a Porters five 

forces analysis and an internal analysis based on a VRIN analysis. The societal findings of the PET analysis 

showed that BMW is highly dependent on the development of the economy in the different markets.  It also 

showed that government policy and regulations is an important factor and is expected to be so in the future, 

pushing the automakers towards a greener future in their production and products.  

The competitive intensity of the premium car industry was identified as medium as a result of three 

manufactures with strong brands dominating the market being pushed by each other and buyer power. 

The internal analysis showed a competitive advantage due to the strategy of standardized production, 

minimizing costs compared to the Audi and Daimler. It also means cheaper and faster development of new 

products but comes in the price of higher risk in products recalls. 

In the financial analysis the financial services segment was separated so the focus is on the core activities from 

the automobile segment. The results showed a strong positive development where ROE primarily was driven 

by ROIC. Audi performed best of the peers spite BMW’s advantage in the production coming in second with 

Daimler third. 

The findings in the strategic and financial analysis served as the foundation for the revenue driven proforma 

statement that provided the future cash flows.  The market value of BMW AG was estimated to 107.594 mio. € 

which is equivalent to stock price in the base case of 163,84 € indicating an underestimated of the official stock 

price of 103,4 € corresponding to upside potential of 58 %.    

The Monte Carlo simulation focused on the terminal period of the value drivers and the results from running 

50.000 trials showed base case at the 74% percentile in the cumulative frequency chart.  The average at 149,48 

meant a right skewed figure with an interval of 114,01 – 207,31 at a 95% confidence interval, were the EBITDA 

margin, Growth and WACC had the largest impact on the result.  The results indicated that the base case was at 

the optimistic side, though it didn’t change that undervalued conclusion of the official stock price of 103,4 €.  

It was argued that the Monte Carlo simulation was based on the GIGO-principle (garbage in garbage out) and 

the original estimates were therefore changed to examine the impact I would have. The results indicated as 

predicted distinctive changes in the estimated stock price. The base case was now moved to the 90 % 

percentile in the cumulative frequency chart with an average at 133,81 and an interval from 99,06-192,47. The 

value drivers’ impact also changed drastically, where WACC and invested capital in the terminal period had the 

most significant changes, though EBITDA margin and Growth also saw significant less impact on the model. The 

Monte Carlo simulation showed great potential as a tool in valuation purposes, but the later analysis 

emphasized the importance of the conditions and assumptions of the model and the influence they have.  
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1.0 Indledning  
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) er moderselskabet til BMW group (BMW Group), 

som er en tysk bilfabrikant med hovedsæde i München i Tyskland. Deres primære forretningsområde består i 

fremstilling og udvikling af motorer samt kørertøjer udstyret med samme1.  BMW Group (herefter BMW) 

består af de tre mærker BMW, MINI og Rolls Royce på bilsiden, samt deres motorcykelafdeling BMW Motorrad. 

I forlængelse af disse tilbyder BMW Group en lang række finansielle services igennem deres finansielle 

serviceafdeling. De er en af de førende på markedet for luksusbiler og motorcykler (Premium segmentet) og 

røg ind på førstepladsen i Premium segmentet, foran Audi og Mercedes, ved at sælge 1.963.789 biler i 20132. 

Bilindustrien, og herunder BMW, blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008, men har de seneste år vist stærk 

fremgang i kølvandet på krisen og den fremgang, økonomien har haft i flere regioner. Industrien består af både 

modne markeder såsom det europæiske og amerikanske, samt vækstmarkeder som Asien. Denne region 

forventes at spille en større rolle for producenternes omsætning. Af samme årsag er bilindustrien i stor 

forandring grundet de stigende markeder mod øst, men også fordi at fokus på klimaet stiger. Udledning af CO2 

fra bl.a biler er på dagsordenen. Derfor lægges der i stigende grad pres på bilproducenterne, for at de skal være 

mere miljøvenlige i deres produktion og produkter. Specielt i EU-regionen er der et grønt fokus, da regionen er 

afhængig af energi og gas fra andre lande og regioner (herunder Rusland). Det har medført fokus på forskning i 

bl.a. elbiler, hvor det vurderes, at BMW Group er med fremme. Men dette til trods, er det ikke til at sige, 

hvordan bilindustriens fremtid ser ud.  Vil der komme nye konkurrenter gennem udviklingen af elbiler? Vil 

væksten i Asien ændre industriens nuværende udseende, konkurrencesituation eller producentrangering? 

Værdiansættelsesopgaver er i sig selv ikke nyskabende, men den anvendte teori og metodikken bag er 

konstant aktuelle.  Specielt med de foranderlige markeds- og konjunkturforhold som industrien og BMW står 

overfor. De har oplevet stor vækst i Asien, men det europæiske marked er stadig det vigtigste for BMW Group. 

Men regionen er stadig dybt påvirket af krisen, så en interessant problemstilling fremkommer i, hvorvidt BMW 

Group’s tilpasningsevne til nuværende og fremtidige markedsforhold vil betyde en kontrast mellem den 

officielle aktuelle markedsværdi og de fundne resultater og konklusioner i denne opgave.  

2.0 Problemformulering 
En relevant problemstilling i forhold til værdiansættelsesopgaver er den usikkerhed, der er tilknyttet 

proformabudget og regnskab. Afhandlingens formål er at værdiansætte BMW AG igennem en strategisk og 

finansiel analyse og derigennem opstille de budgetforudsætninger, der vurderes realistiske og retvisende. Men 

hvordan resultatet ændrer sig, når de tilhørende antagelser og forudsætninger ændrer karakter, er ofte noget 

der ikke lægges meget vægt på, hverken i teori eller praksis. Denne opgave vil søge at uddybe denne 

problemstilling og løse det i praksis, ved at anvende en Monte Carlo simulation på de centrale værdidrivere. Ud 

fra denne praktiske tilgang undersøges det hvilke ekstra information Monte Carlo simulation bidrager med, i 

                                                             
1 Årsrapport 2013 side 18. 
2 http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/bmw-retains-sales-lead-over-audi-and-mercedes-benz 

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/bmw-retains-sales-lead-over-audi-and-mercedes-benz


Side 8 af 121 
 

forhold til en basis følsomhedsanalyse, og hvordan denne information kan påvirke beslutningsgrundlaget i 

forbindelse med en værdiansættelse. 

Ovenstående problemstilling leder herefter til opgavens problemformulering: 

Hvad er værdien af BMW AG pr. 1/2-2015 i ”basistilstand”  ved anvendelse af DCF modellen og hvorledes 

påvirkes den fundne værdi ved ændringer af value drivers, ved anvendelse af Monte Carlo simulering? 

Problemformuleringen vil blive besvaret igennem følgende 10 underspørgsmål:   

Strategisk analyse: 

1. Hvad er de interne styrker og svagheder for BMW AG? 

2. Hvilke omverdensfaktorer påvirker BMW AG og hvordan? 

3. Hvilke branchespecifikke-faktorer i bilindustrien påvirker BMW AG? 

Regnskabsanalyse: 

4. Hvordan har BMW AG udviklet sig historisk over de sidste 5 år? 

5. Hvordan har BMW AG klaret sig historisk mod en udvalgt Peer-group? 

Budgettering: 

6. Hvordan forventes BMW AG’s centrale finansielle værdidrivere at udvikle sig i budgetperioden? 

Værdiansættelse og Monte Carlo simulation: 

7. Hvad er værdien af BMW AG for skæringsdatoen 1/2-2015? 

8. Hvad er den grundlæggende teori bag Monte Carlo simulation? 

9. Hvordan vil ændringer i centrale value drivers påvirke den estimerede værdi pr. 1/2-2015? 

10. Hvordan vil ændringer i Monte Carlo simulationens antagelser og forudsætninger, påvirke 

følsomhedsanalysen? 

3.0 Afgrænsning 

3.1 Perspektiv 
Udgangspunktet for denne opgave er et casestudie af BMW Group, hvor analyseperspektivet skal ses som 

ekstern undersøger. Der vil derfor ikke indgå noget fortroligt materiale i opgaven, som endvidere bliver baseret 

på offentligt tilgængeligt materiale. Bent Flyvbjerg kalder casestudiet ”det konkretes videnskab” og har til 

formål at undersøge konkrete fænomener og opnå detaljeret viden om samme3. Dette kan udbygges en smule 

af Robson ” Casestudiet er en strategi til empirisk udforskning af et udvalgt nutidigt fænomen i sin naturlige 

                                                             
3 Flyvbjerg, B. (1991). Rationalitet og magt. I. Det konkretes videnskab. København: Akademisk Forlag.  
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sammenhæng ved anvendelse af forskellige datakilder, der kan anvendes i en bevisførelse” 4. Det er disse 

perspektiver, som opgaven udarbejdes ud fra. 

3.2 Tidsmæssig afgrænsning 
Indsamling af data og informationssøgning til understøttelse af analyser og konklusioner, er endegyldigt 

afsluttet den 1. februar 2015. Data efter denne dato vil ikke blive behandlet i opgaven. Alle tre 

kvartalsrapporter for 2014 anvendes, den sidste fra 30. september, for at sikre tilstrækkelig information til 

2014-resultaterne, der på denne måde bliver approksimeret. Offentliggørelsen af 2014-regnskabet udkommer 

den 18. marts 2015 og når ikke at blive inddraget i opgaven. Tallene for 2014 bliver derfor estimeret på 

baggrund af de tre kvartalsrapporter, men indgår ikke i regnskabsanalysen, der har årsrapporten fra 2013 som 

sidste år i analysen. Af samme årsag vil der blive taget udgangspunkt i årsrapporterne fra 2009-2013, hvor 2008 

sikrer muligheden for udregning af gennemsnitsværdier.  

3.3 Analysemæssig afgrænsning 
Først og fremmest vil der opgaven igennem blive fokuseret på bilsegmentet. Det vurderes, at dette segment er 

driveren bag væksten i BMW. Derfor negligeres regnskabstal og andre informationer vedrørende motorcykel-

segmentet, da dette udgør under 2 % af den samlede omsætning5. Endvidere vil analysen ikke inddrage det 

finansielle segment i analysen, da finansielle virksomheder ikke kan værdiansættes på samme måde som 

almindelige forretninger6. Antagelser vil blive gjort i denne forbindelse for at sikre udskillelse af den finansielle 

del, så analysen fokuserer på bilsegmentet, der som sagt vurderes at være drivkraften bag forretningen7. Så 

værdiansættelsen vil stadig gå på at finde værdien af BMW AG som virksomhed, men med udgangspunkt i 

bilsegmentet. Analysen vil ligeledes fokusere på de markeder der anses som de vigtigste for BMW8. 

Der fokuseres på personbiler gennem analysen, også når der sammenlignes med peer group, hvor tallene fra 

Daimler er baseret på hele deres industrielle forretning (personbiler, lastbiler, busser, varevogne). Der vil blive 

nævnt enkelte specifikke modeller i analyserne, men der fokuseres på det overordnede plan, hvorfor der ikke 

forekommer en dybdegående analyse af de enkelte modeller i forhold til kundernes præferencer.  

Der har været nogle regnskabsmæssige ændringer i perioden. Optimalt set skulle man derfor indregne de 

gamle regnskabstal efter de nye standarder, hvilket ikke har været muligt grundet manglende informationer. 

Det samme gør sig gældende i peer group-analysen. Derfor afgrænses der for dette område i denne opgave.  

Der vil blive anvendt engelske termer i løbet af opgaven i et omfang, der findes passende for at sikre forståelse. 

Specielt vil regnskabsposter ikke bliver oversat fra engelsk til dansk, selvom opgaven er på dansk. Mange af de  

engelske termer er endvidere fagtermer, som der forventes kendskabs til, hvorfor de ligeledes ikke oversættes. 

                                                             
4
 Robson, C. (2002). Real World Research. Oxford: Blackwell. 

5
 Se vedlagte USB-nøgle. 

6
 Damodaran 2009. 

7 Se afsnit 7.2, Reformulering, i regnskabsanalysen. 
8 Se af 5.3. 
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Der afgrænses fra dybdegående analyse for ændringer i valutakurser, som vil have indflydelse på 

værdiansættelse, da fokus ikke er på at forudse udviklingen i disse. 

Ovenstående afgræsninger er foretaget ud fra relevans for opgavens konklusion og ikke mindst opgavens 

omfang.  

4.0 Metodevalg 

4.1 Opsætning efter retningslinjer 
Opgaven er udarbejdet i forbindelse med de retningslinjer, der gør sig gældende for kandidatstuderende på 

cand. Merc. Fir9.  

4.2 Primære og sekundære data 
Opgaven baseres på offentlig tilgængelig information og litteratur, som f.eks. bøger, e-bøger, artikler, 

hjemmesider, opgaver og anden litteratur. Der er forsøgt kontakt med personer, der kan anses som eksperter 

indenfor området omkring værdiansættelse og BMW som virksomhed, men uden resultat. Derfor indgår der 

ingen primære data i opgaven, som ligeledes bliver baseret på sekundære data der har både kvalitativ og 

kvantitativ karakter. Den primære driver bag denne opgaves informationer (sekundære) stammer fra BMW’s 

offentliggjorte årsrapporter. 

4.3 Kildekritik 
Opgaven bliver altså baseret på sekundære data, som udelukkende er blevet indsamlet af forfatteren selv. 

Indirekte betyder det, at de anvendte data og kilder m.m. er blevet subjektivt godkendt, hvilket kan sætte 

kildernes objektivitet i fare.  

Som nævnt er det primære datagrundlag af sekundære data baseret på BMW’s årsrapporter. Da samtlige 

anvendte årsrapporter i denne opgave er med blanke revisorpåtegninger, anses de for at give regnskaberne en 

høj grad af troværdighed og udvise et retvisende billede.  Selvom de kvalitative data i årsrapporterne ligeledes 

bliver baseret på forventninger fra BMW’s side, vurderes disse ligeledes at være troværdige. Det samme 

gælder for årsrapporterne for Audi og Daimler. 

Det vurderes overordnet, at data indsamlet til denne opgave, kvantitativt som kvalitativt, der danner grundlag 

for projektet, opfylder kravene om gyldighed, relevans og aktualitet.  

4.4 Anvendt teori 
Til besvarelsen af problemformuleringen er der taget udgangspunkt i en række økonomiske og strategiske 

modeller. Læserne af denne opgave forudsættes at have kendskab til de anvendte modeller, hvorfor de vil blive 

anvendt og ikke yderligere beskrevet. 

                                                             
9 https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/kandidat/cand.merc./kandidatafhandling 
 

https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/kandidat/cand.merc./kandidatafhandling
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I den strategiske analyse bliver der til omverdensanalysen anvendt PESTEL-modellen, som grundet afgrænsning 

fokuserer på politik, økonomi og teknologi og bliver derfor reduceret til en ”PET-model”. Derefter bliver Porters 

five forces anvendt til at analysere branchefaktorerne. Til sidst bliver der anvendt en intern analyse i form af 

VRIN-analyse fra Jay Barney for at analysere værdikæden og for at undersøge mulige konkurrencefordele.  

Disse tre analyser bliver opsummeret i en SWOT-analyse. 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i DuPont-modellen og værdiansættelsen gør anvendelse af den 

indirekte cashflow-baserede FCFF, free cash flow to firm. En indirekte model er valgt, da formålet med opgaven 

er en samlet værdiansættelse af BMW AG som virksomhed, uafhængig af finansiering og cashflow mellem 

långivere og ejere. Ved valget af FCFF-modellen anlægges derfor et informationsperspektiv på årsrapporten, 

hvilket vil sige at brugbare informationer kan komme fra samtlige steder i årsrapporten, også den mere 

subjektive ledelsesberetning.  

Afsnittet omkring Monte Carlo-simulation vil dog blive uddybet teoretisk, da læseren ikke i samme omfang 

forventes at have kendskab til dette. Endvidere sikrer den teoretiske gennemgang, at forfatteren demonstrerer 

forståelse for emnet.  

4.5 Opgavens struktur 
Figure 1 Egen tilvirkning 
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5.0 præsentation af BMW AG 
I dette afsnit vil en præsentation blive gennemgået for at give læseren et større kendskab til BMW Group, 

deres historie, forretningsområder, organisation og struktur samt strategi.   

5.1 Historie 
BMW Groups oprindelse kan spores helt tilbage til den 6. marts 1916, da dannelsen af flyfabrikanten 

”Bayerische Flugzeug-Werke (BFW) blev en realitet.  I 1917 blev en anden flyfabrikant, Rapp Motorenwerke 

GmbH til, og de to fusionerede i 1922 og blev dermed til Bayerische Motoren Werke efter at BFW havde 

overtaget forretningen i Rapp og overført deres produktion og brand til BFW. Derfor er BFW’s grundlæggelse 

gået over og blevet den historiske start på det BMW Group, vi kender i dag.  Og det berømte logo, som 

stammer fra 1917, forestiller faktisk to propeller. 

Efter nederlaget i 1. Verdenskrig blev Tyskland pålagt ikke at have nogen form for våbenindustri eller 

produktion, herunder fly og motorer til fly, og producerede af samme årsag bremser til tog, samt motorer ikke 

beregnet til fly. Indtil 1923 havde fabrikken kun produceret motorer og ikke faktiske kørertøjer. Men i dette år 

udkom de første motorcykler, efterfulgt af bilproduktion i 1928 efter at have købt en bilfabrikant i Eisenach, 

hvor specielt sidstnævnte udgør kerneforretningen for BMW Group i dag. 

Under 2. verdenskrig blev BMW Group igen producenter af flymotorer til det tyske luftvåben og anvendte i den 

sammenhæng tvungne arbejdere fra krigslejre m.m. under meget dårlige forhold.  Noget som BMW Group er 

smerteligt bevidste om den dag i dag. Efter endnu et nederlag, blev deres produktionsapparat beslaglagt eller 

skilt ad grundet deres rolle under krigen.  De mistede derfor kontrol over deres aktiver i München indtil 1949 

og i Allach faktisk helt til 1955. MC-produktionen kom dog langsomt i gang igen i 1948, men var besværlig 

grundet knappe ressourcer.  

Igennem 1950’erne blev tiderne mere og mere usikre i BMW Group. Med nød og næppe undgik selskabet at 

bliver overtaget af Daimler-Benz, som ellers havde et restruktureringstilbud med begrænset svarfrist ude. Men 

en mindre gruppe af aktionærer samt medarbejderne afslog tilbuddet, og BMW Group blev succesfuldt 

restruktureret.   

Siden denne restrukturering og oprettelsen af det, der i dag er deres Financial Services-afdeling i 1971, er det 

gået støt fremad. Udvidelser geografisk på både salg og produktion m.m. har ført til, at BMW Group i løbet af 

det finansielle år af 2013 havde 28 produktions- og fremstillingsfabrikker fordelt på 13 lande og 4 kontinenter. 

Et salgsnetværk der fordeler sig på 140 lande og på 3250 BMW, 1500 MINI, og 120 Rolls-Royce forhandlere. Pr. 

31. december 2013 havde de 110.351 ansatte10. 

                                                             
10

 Følgende kilder er anvendt til historieafsnittet: BMWgroup.com → Company → History. 
 og: Marketline, Company profile  Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) publiceret 22. september 2014. 
Reference. kode: 6A41C0F5-51FC-4B71-AF83-0B9F412CB891. 
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5.2 Organisation: Produkter og afdelinger 
BMW Group kan inddeles i tre centrale forretningssegmenter, som det fremgår af figur 2. Biler, motorcykler og 

finansielle services. Til hver af disse hører forskellige brands. Motorcykler har BMW Motorrad og under bilerne 

findes BMW, MINI og Rolls Royce, som hver især har flere forskellige modeller.  

Figur 2(Egen tilvirkning ved hjælp af årsrapport 2013, side 18, Business model, samt fra side 29-38 review of operations)

 

De forskellige brands der knytter sig til finansielle services ses i figur 3. ”Credit & Lease Finance to retail 

customers” er den største under dette segment og tilbyder kun egne produkter her. Antallet af kontrakter 

voksede fra 2012 til 2013 med 7,4 % til 4.130.002 stk. Brandet Alphera er en service, der tilbyder finansiering til 

kunder, der køber modeller fremstillet af andre producenter. ”Fleet business” hører under navnet Alphabet og 

tilbyder virksomheder finansiering af ”Car Fleets”, der strækker sig fra finansiering af enkelte køretøjer til 

skræddersyede løsninger og fuldstændig ”fleet management”. Under Dealer Financing tilbydes der løsninger og 

support til gruppens egne forhandlere. Disse løsninger omfatter hjælp til finansiering af nye forhandlere, lager 

til kørertøjer samt til køb af fast ejendom og udstyr.  

Figur 3(Egen tilvirkning, årsrapport side 36, Financial services segment)

 

De tre forskellige segmenter udgjorde henholdsvis 76,76 % (biler), 1,63 % (MC) og 21,60 % (Finansiel) af den 

samlede omsætning i 201311. Dette understøtter, at bilsegmentet er det vigtigste for BMW Group. 

                                                             
11 Se vedlagte USB-nøgle. 
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5.3 Markeder12 
BMW Group er en global koncern med aktiviteter, der eksisterer i det meste af verden. I nedenstående figurer 

ses fordelingen af salg af biler (volumen) samt omsætningen fordelt på de vigtigste markeder og regioner. 

Indeksering af både volumen og omsætning fremgår ligeledes. 

Figure 4 Volume fordelt på region og marked13 

 

Figure 5 Fordeling i procent14 

 

                                                             
12

 Tallene er baseret på hele BMW Group, hvilket adskiller sig fra regnskabsanalyse. 
13 Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Årsrapporter 2013 under ”review of operations” fra nederst side 29. 
14 Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Årsrapporter 2013 ”review of operations” samt udregninger baseret på tabel 1. 

i 1000 enheder 2009 2010 2011 2012 2013

Europa 761,9 791,2 858,4 865,4 859,5

    Herunder Tyskland 267,5 267,2 285,3 287,4 259,2

Asien 183,2 286,3 375,5 493,4 578,7

    Herunder Kina 90,6 169,6 233,6 327,3 391,7

Amerikas 294,2 329,7 380,3 425,3 463,8

    Herunder USA 242,1 266,6 306,3 348,5 376,6

Andre 47,0 54,0 54,8 61,1 61,8

Total 1286,3 1461,2 1669,0 1845,2 1963,8

2009 2010 2011 2012 2013

Europas andel af Total 59% 54% 51% 47% 44%

Asiens andel af Total 14% 20% 22% 27% 29%

Amerikas andel af Total 23% 23% 23% 23% 24%

Andre af Total 4% 4% 3% 3% 3%

Tyskland af Europa 35% 34% 33% 33% 30%

Tyskland af Total 21% 18% 17% 16% 13%

Kina af Asien 49% 59% 62% 66% 68%

Kina af Total 7% 12% 14% 18% 20%

USA af Amerikas 82% 81% 81% 82% 81%

USA af Total 19% 18% 18% 19% 19%
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Figure 6 Egen tillvirkning. indeksering af volumen 

 

Som det ses af de ovenstående figurer, er der regioner og markeder, der udgør væsentlige andele i 

afsætningen af biler. I 2009 udgjorde Europa næsten 60 % af den samlede volumen, et tal der faldt til 44 % i 

2013. Her ses det, at det tyske marked udgør næsten 
1

3
 af det europæiske, samt 13 % af totalen. I 2009 var det 

helt oppe på 21 %. Men som det fremgår, er tallene i figur 4 for Tyskland stagnerende om end svagt faldende. 

Grunden til den stadigt faldende andel af total volumen kan ses i den kraftige vækst, der er sket i den asiatiske 

region. Kina og Asien har i stor grad været drivkraften bag væksten og har trukket totalen væsentligt op. Kina 

har set en vækst i volumen på 430 % på fem år og er gået fra at udgøre 7 % i 2009 til 20 % i 2013 og udgør også 

op imod 70 % af den asiatiske region. Regionen Amerikas, herunder USA, har fulgt den generelle udvikling i 

volumen og ligger jævnt lige under de 20 % af totalen. Regionen Europa inkl. Tyskland samt markeder Kina og 

USA udgør samlet set 83 % af den totale volumen, hvorfor disse anses som de vigtigste markeder for BMW 

Group. 

Kigges der på fordeling af omsætningen er det et lignende billede, der dannes.  

Figure 7 Fordeling af omsætning på regioner og markeder15 

 

                                                             
15 Kilde: Egen tilvirkning ud fra årsrapporter 2009-2013 fra afsnit ”segment information”. 

2009 2010 2011 2012 2013

Europa 100 104 113 114 113

    Herunder Tyskland 100 100 107 107 97

Asien 100 156 205 269 316

    Herunder Kina 100 187 258 361 432

Amerikas 100 112 129 145 158

    Herunder USA 100 110 127 144 156

Andre 100 115 117 130 131

Total 100 114 130 143 153

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Tyskland 11.436                  11.207    12.859       12.186       11.796       

USA 10.628                  11.638    11.516       13.447       12.691       

Kina 4.039                     8.444       11.591       14.448       15.348       

Resten af Europa 16.989                  18.581    20.956       22.971       22.552       

Resten af Amerikas 1.805                     2.530       2.771          2.824          3.103          

Andre 5.784                     8.077       9.128          10.972       10.568       

Total 50.681                  60.477    68.821       76.848       76.058       
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Figure 8 Indeksering af omsætning. Egen tilvirkning 

 

Figure 9 Fordeling af omsætning på regioner og markeder 

 

Igen er det kinesiske marked mest iøjefaldende, da det er steget knap 380 %. Omsætningen i Tyskland er 

ligesom volumen stagnerende. Omsætningen i USA stiger ikke i samme omfang som volumen, da der i perioden 

2009-2013 er sket en stigning på 19 %, hvorimod volumen i samme periode steg med 56 %.  

Det modsatte er tilfældet med det europæiske marked (inkl. Tyskland), hvor omsætningen steg med 20 %16 og 

volumen i samme periode steg med 13 %. Hvis de samme markeder summeres som før (Europa inklusiv 

Tyskland, USA og Kina), udgør de ligeledes 83 % af omsætningen.  

5.4 Ejerstruktur  
Aktiekapitalen i BMW Group AG er sammensat af common stock og preferred stock, hvor common stock er de 

eneste stemmeberettigede.  Kigges der på ejerstrukturen af de stemmeberettigede aktier, ejes en stor del af 

aktierne af tre familiemedlemmer (se nedenstående figur).  

Figure 1017 

 

                                                             
16 20 % findes ved at tillægge Tysklands omsætning til resten af Europa og lave en indeksering på disse tal. 
17 Bmwgroup.com → investor relations → BMW shares → shareholder structure. 

2009 2010 2011 2012 2013

Tyskland 100 98 112 107 103

USA 100 110 108 127 119

Kina 100 209 287 358 380

Resten af Europa 100 109 123 135 133

Resten af Amerikas 100 140 154 156 172

Andre 100 140 158 190 183

Total 100 119 136 152 150

I forhold til Total 2009 2010 2011 2012 2013

Tyskland 23% 19% 19% 16% 16%

USA 21% 19% 17% 17% 17%

Kina 8% 14% 17% 19% 20%

Resten af Europa 34% 31% 30% 30% 30%

Resten af Amerikas 4% 4% 4% 4% 4%

Andre 11% 13% 13% 14% 14%
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Johanna Quandt er mor til Stefan Quandt og Susanne Klatten, som begge overtog deres andele ved deres fars 

død i 1982. Deres far Herbert Quandt bliver betragtet som manden, der reddede BMW Group fra konkurs i 

1959 jf. historieafsnittet, hvor medarbejderne var imod et salg til konkurrenten Daimler-Benz.  

5.5 Vision, mission og strategi18  
BMW Group har, for at imødekomme deres mission som er ”at blive den ledende distributør af Premium 

produkter og services for individuel mobilitet”, udviklet og formuleret deres strategi ”Strategi Number One”, 

som har to formål: At sikre profitabilitet og forbedre langsigtet værdi i skiftende tider. De mener derfor, at 

dette gælder deres teknologi, struktur samt det kulturelle aspekt af deres virksomhed. Strategien består af fire 

søjler: ”Growth”, ”Shaping the future”, ”Profitability” og ”Acces to Technologies & Customers” som skal sikre 

dem profitabilitet og langsigtet vækst. Efter et møde i 2013 i bestyrelsen, hvor der blev diskuteret med 

direktionen om gruppens strategi og potentielle risikofaktorer samt forecast for forretningsmodellen i årene 

2014-2019, er de overbeviste om, at den strategiske retning, fremsat af direktionen, er robust og bæredygtig. 

5.6 Peer Group 
Bilindustrien er stor og kompleks med mange forskellige producenter og massevis af forskellige modeller. Af 

samme årsag kan det være svært at klarlægge de nærmeste konkurrenter, da alle producenter har mange 

forskellige modeller. Hertil kommer også det faktum, at folks præferencer varierer kraftigt efter b.la. regioner 

og markeder. Det betyder, at BMW Groups nærmeste konkurrenter i Tyskland ikke nødvendigvis er de samme i 

Asien eller i USA etc. Endvidere kan producenter, der normalt ikke er i konkurrence med BMW Group godt 

fremstille enkelte modeller til segmentet. Derfor er der reelt et utal af konkurrenter og jf. 

afgrænsningsafsnittet bliver der derfor udvalgt en peer group som sammenligningsgrundlag til BMW Group.  

Den udvalgte peer group vil bestå af Audi og Mercedes Benz, der tilhører henholdsvis VW og Daimler Group . 

Valget er faldet på netop disse to, fordi det vurderes at de grundlæggende set er de nærmeste konkurrenter. 

Ser man over deres produktionslinje har de nærmeste substitutter, og samtidig er alle tre producenter fra 

Tyskland og fokuserer på Premium-segmentet. I sammenligningen af de tre fokuseres der på personbiler. 

Daimlers regnskaber viser ikke regnskabsopgørelsen separat for personbiler, men samlet for både personbiler 

og vans. Dog vil sammenligning i antallet af solgte biler mellem de tre være baseret på personbiler, da 

salgsvolumen er adskilt. 

6.0 Strategisk analyse 
I dette afsnit vil der blive foretaget en strategisk analyse for at klarlægge BMW’s interne styrker og svagheder 

og samtidig kigge på det eksterne miljø og finde muligheder og trusler. Den strategiske analyse herunder vil 

tage udgangspunkt i det mest essentielle, og modellerne vil ligeledes ikke være komplette eller udtømmende. 

Derfor vil der, i de enkelte analyser, fokuseres på det som anses som det vigtigste i forbindelse med BMW for 

at kunne give et retvisende billede af deres strategiske situation, der i sammenhæng med den finansielle 

analyse vil danne grundlag for den efterfølgende budgettering. 

                                                             
18 Kilde til afsnit: Bmwgroup.com → Company → Strategy, samt årsapport 2013 side 7-8, Report of the Supervisory Board. 
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6.1 Pestel (Omverdensfaktorer på samfundsniveau) (PET) 
Der fokuseres på politiske, økonomiske og tekniske faktorer i denne analyse. Samtidig kommer miljø og 

lovgivning ind under politik, da de anses for at hænge sammen. Sociale faktorer negligeres i denne analyse til 

fordel for større fokus på økonomiske og teknikske faktorer. Det vurderes dog stadig, at analysen vil give et 

retvisende billede af de makroøkonomiske faktorer, der påvirker BMW Group. 

6.1.1 Politik og lovgivning (P) 

Som nævnt i indledningen, har EU sat nogle klimamål for regionen for at sikre egen fremtid ved at mindske 

afhængigheden af import fra andre lande og sikre miljøet. Målet var oprindeligt at reducere CO2-udledningen i 

2020 med 20 % fra 1990-niveau. Med et fald på 1,8 % i 2013 er faldet allerede nu på 19 % fra 1990-niveau, og 

det resulterede i, at EU’s ledere i oktober 2014 vedtog en mere ambitiøs målsætning på 40 % reduktion i 

203019. Der er opsat mål for, hvor meget personbiler må udlede af CO2, og nye regler træder i kraft i januar 

2015. Nye biler må i gns. ikke udlede over 130 g CO2/km og pr. 2020 i gns. 95 g./km i EU20. EU sætter målene 

baseret på vægten af køretøjet, og for BMW Group betyder det et mål på 140 g/km, som i 2013 lå på gns. 133 

g/km21. Til sammenligning har Daimler 134 g/km i 2013 og Audi 134 g/km22. Lignende reguleringer er også taget 

i brug i lande som USA, Kina og Japan23, hvor USA har samme mål som EU. Det må forventes, at kravene i 

fremtiden vil blive strengere og dermed presse producenterne ud i flere og større investeringer på området for 

at kunne leve op til disse mål.  

Andre tiltag regeringer gør ses blandt andet i Danmark, hvor der er meget høje afgifter på almindelige biler. 

Den danske regering  har også valgt at fritage Teslas elektriske biler for de statslige afgifter, hvilket i langt 

højere grad gør dem konkurrencedygtige i Premium-segmentet. Lignende incitamenter er begyndt at blive 

indført i Kina. Ejere af Tesla-biler bliver fritaget for registreringsafgift, hvilket sparer dem for op til 12.000 

dollars24. Den kinesiske regering ser også det elektriske bilmarked som en strategisk industri, de har mulighed 

for at blive førende indenfor25, og derfor har de et mål om at 30 % af nye offentlige kørertøjer skal køre på 

alternativ energi i 2016. I Kina sættes der restriktioner på antallet af nye biler gennem lotteri eller auktioner for 

at begrænse antallet. Dette sker både for at imødekomme den stigende risiko, der er i flere kinesiske byer med 

ekstrem høj luftforurening og for at mindske afhængigheden af brændstofimport26.   

Audi, Mercedes og Chrysler blev kendt skyldige i brud på konkurrencelovgivningen i august 2014. Audi 

erkendte monopolistisk adfærd på det kinesiske marked og kan ende med en bøde på op til 16. mio. dollars27. 

Samtidig sænkede Mercedes prisen på reservedele med i gns. 15 % i forbindelse med, at myndighederne 

indledte en undersøgelse af branchen. Det fremgår, at Mercedes’ priser ville bevirke, at produktionen med 

                                                             
19 http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2014/Oktober/14_10_29A.aspx 
20

 http://www.kebmin.dk/klima-energi-bygningspolitik/eus-klima-energipolitik/eus-indsats-reduktion-drivhusgasser/co2 
21

 Kilde : Årsrapport 2013, side 70 → Strategic and sector-specific risks (interne udregning). 
22

 Kilde: Daimler årsrapport 2013 side 110 og Audi årsrapport 2013 side 187.  
23

 Kilde : Årsrapport 2013, side 70 → strategic and sector-specific risks. 
24

 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-29/tesla-car-owners-get-12-000-shanghai-plates-for-free.html 
25

 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-21/china-s-aggressive-electric-car-ambitions-to-boost-aluminum.html 
26 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-29/tesla-car-owners-get-12-000-shanghai-plates-for-free.html 
27 http://www.business.dk/transport/audi-indroemmer-monopolagtig-adfaerd-i-kina 

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2014/Oktober/14_10_29A.aspx
http://www.kebmin.dk/klima-energi-bygningspolitik/eus-klima-energipolitik/eus-indsats-reduktion-drivhusgasser/co2
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-29/tesla-car-owners-get-12-000-shanghai-plates-for-free.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-21/china-s-aggressive-electric-car-ambitions-to-boost-aluminum.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-29/tesla-car-owners-get-12-000-shanghai-plates-for-free.html
http://www.business.dk/transport/audi-indroemmer-monopolagtig-adfaerd-i-kina
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reservedele af en C-klasse lå på omkring 12 gange nyvognsprisen28. Derfor har myndighederne nu også indledt 

en undersøgelse af BMW, der lider under det dårlige renommé, som konkurrenterne har skabt. 

6.1.2 Økonomiske faktorer (E) 

6.1.2.1 Valutakursrisiko29 

Valutakursrisiko er meget vigtig for BMW Group grundet handel, produktion og indkøb i valuta uden for EU. I 

2013 udgjorde Renminbi, US dollar, britisk pund, rubler og yen 75 % af den udenlandske valutarisiko, hvor de to 

største markeders valuta, Renminbi og US dollar udgjorde størstedelen af dette. For at mindske denne risiko i 

valutakurserne, hedger BMW Group både på et strategisk (mellem og lang sigt) og operationelt niveau(kort og 

mellemlang sigt). Det strategiske niveau foregår ved naturligt at øge indkøb og produktion i regioner samt ved 

at oprette nye fabrikker uden for EU, for på den måde at anvende ”lokal” valuta. På det operationelle niveau 

hedger de på de finansielle markeder ved indgåelse af diverse kontrakter med finansielle partnere, som 

vurderes at have så lav en modpartsrisiko som muligt.  

6.1.2.2 BMW Group og økonomiske fremtidsudsigter 

Den generelle økonomiske udvikling er en vigtig faktor for bilindustrien og BMW. Under fremgang i økonomien 

er forbrugertilliden større, flere har arbejde og derfor bliver der solgt flere biler. I økonomisk usikre tider er det 

ikke nye biler, der står højest på dagsordenen i husholdningerne. Dette er bl.a. én af årsagerne til den store 

fremgang i USA og ikke mindst Kina. Det økonomiske klima påvirker hele BMW-organisationen, ikke mindst de 

økonomiske aspekter. Omsætning, marginer, cashflows etc. bliver påvirket af, hvordan økonomien er. I Europa 

hvor krisen stadig trækker sine spor, ses det jf. afsnit 5.3 at salget ikke går så godt. Det tyske marked viste som 

sagt fald i volumen fra 2009 til 2013. Derfor er BMW meget påvirket af, hvordan økonomien udvikler sig. 

Økonomisk fremgang ville have stor positiv effekt på BMW. Udover at påvirke salget positivt, ville det ligeledes 

kunne mindste konkurrencepresset og forbedre salgspriserne. Konkurrence ville nok falde en smule med 

forbedringer i økonomien, da efterspørgslen ville gå i vejret og dermed påvirke priserne positivt. 

6.1.2.3 Udvikling i råvarepriser  

En faktor der påvirker bilindustrien som helhed, er udviklingen i prisen på råolie (crude oil). Der er flere grunde 

til, at netop råolie har en væsentlig betydning. Verdensøkonomien er påvirket af udsving i olieprisen. Høje 

oliepriser afspejles oftest i lavere vækstrater, hvilket indirekte påvirker BMW Group negativt. BMW Group 

anvender olie i deres produktion, og høje priser betyder derfor højere produktionsomkostninger og lavere 

marginer (og vice versa). Olieprisen kan også påvirke kundernes beslutnings- og købsproces. Med høje 

oliepriser følger høje priser på benzin og dermed højere udgifter på bilen. Selvom BMW udvikler mere effektive 

motorer med lavere benzinforbrug og CO2-udslip, er de stadig større end mindre og mere miljøvenlige 

modeller og er derfor også mere udsatte for fravalg eller udskiftning. Dette så man blandt andet i USA, hvor 

mindre modeller med bedre brændstoføkonomi havde stor fremgang, da prisen på olie lå meget højt i 200830. 

                                                             
28

 http://www.business.dk/industri/mercedes-kendt-skyldig-i-prisfusk-i-kina 
29 Kilde : Årsrapport 2013, side 73 → Financial risks relating to the use of financial instruments. 
30 Kilde til olieafsnit: International Journal of Business and Economics perspectives, volume 8, number 2, Winter 2013. 

http://www.business.dk/industri/mercedes-kendt-skyldig-i-prisfusk-i-kina
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Et lignende billede tegnede sig hos BMW, der havde en tilbagegang på 10 % i bilsalget og 12 % i produktionen 

fra 2008 til 200931. 

Udviklingen i andre råvarer, som fx metaller til produktionen, er ligeledes en meget vigtig faktor. I en gns. BMW 

model udgør jern og stål 50 % og ikke jernholdige metaller udgør 25 %32. Gruppen vurderer selv, at denne risiko 

på kort sigt kan påvirke deres indtjening med 500 – 2.000 mio. og til at være medium i risiko33. Risikoen for 

afbrydelser i produktion grundet mangel på råmaterialeleverancer, vurderer de samtidig til at være høj grundet 

utilstrækkelig tilgængelighed fra Asien. Af samme årsag hedger de diverse metaller (platin, palladium 

aluminium, kobber bly etc.) med finansielle derivater samtidig med, at der indgås købskontrakter med faste 

priser. Endvidere har de en række forebyggende tiltag for at undgå stop i produktion, herunder at have et 

minimumslager af råmateriale og reserveandele til at imødekomme manglende leverancer. Afbrydelser i 

produktionen er ligesom året før vurderet til at være medium risiko.  

6.1.3 Teknologi (T)  

Udviklingen i teknologien spiller en helt central rolle, når der ses på bilindustrien. Grundet de stigende krav fra 

regeringer m.m. angående forurening sættes der konstant pres på fabrikanterne, som investerer i R&D på 

mange fronter. Som nævnt i forrige afsnit, har udviklingen i oliprisen effekt på kundernes adfærd. Selvom 

større biler igen er begyndt at gå frem i salget34, bliver der i stigende grad efterspurgt mere effektivitet hos de 

større modeller på både benzinforbrug og CO2-udledning m.m. 

Disse krav har været med til at drive udviklingen imod R&D og mere effektive produkter og 

produktionsmetoder. BMW Group ligger også helt fremme når det kommer til produktion af motorer som i 

stigende grad bliver mere effektive. Det lavere forbrug fra disse motorer kan være med til at mindske effekten 

af ”downsizing” og dermed være med til at fastholde salget af BMW-produkter, fremfor tilvalget af mere 

miljøvenlige alternativer. 

Ingen af de grønne muligheder har for alvor vundet frem, men producenterne ved, at det bliver en del af 

fremtiden og investerer derfor i diverse teknologier. Udvikling af grønne kørertøjer, der dækker de samme 

køremæssige egenskaber som benzin- og dieselbiler gør i dag, kan blive en game changer i branchen.  

Et andet område der investeres i, er udviklingen af kulfibre som erstatning af forskellige metaller i 

produktionen, som vejer omkring dobbelt så meget.  Der forskes i at gøre produktionen med kulfibre billigere, 

så de kan begynde at erstatte flere dele på bilen, som ellers består af metal. Med kulfibre mindskes den 

samlede vægt og gør bilen mere miljøvenlig. BMW og Audi har sammen med 70 andre investorer, herunder 

den tyske stat, investeret 80 mio € i MAI Carbon Cluster Management GmbH, der skal forsøge at sænke 

omkostningerne på kulfiberproduktionen med op til 90 %. Brugbarheden varierer fra producent til producent. 

BMW anvender det fx til hele chassis, hvorimod andre anvender det til mindre komponenter. Indtil videre har 

denne metode kun været brugt til modeller i Premium- og luksussegmenterne grundet de høje omkostninger, 
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 BMW årsrapport 2009 side 7. 
32

 Sustainable value report 2013, side 171. 
33 Årsrapport 2013 side 69 og 74. 
34 http://www.business.dk/business-magasin/mere-luksus-saft-og-kraft  
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som lå helt på op til 20$ pr. kilo, hvorimod stål lå under 1$. Men i takt med lavere produktionsomkostninger 

kan denne metode også overgå til billigere modeller35. 

6.2 Porters Five Forces - Industrianalyse på brancheniveau36  
For at analysere indtjeningspotentialet og konkurrencesituationen i bilindustrien, udføres en Porters five 

forces-analyse, der i sidste ende munder ud i en konklusion, som er baseret på fem delanalyser omkring 

konkurrenceintensiteten og indtjeningspotentialet. For at synliggøre analysens resultater bedre, gives der er en 

karakter fra 1-5 i de enkelte delanalyser som kategorisering for intensiteten af de enkelte ”kræfter”. Jo højere 

karakter des højere intensitet og dertilhørende lavere indtjeningspotentiale.   

6.2.1 Leverandørstyrke 

Som leverandør menes alle aktører, der leverer input til BMW Groups produktion. Hertil indgår metaller, stål, 

diverse komponenter etc. Da der er så mange forskellige typer leverancer til BMW Group, vil analysen fungere 

på et overordnet plan.  

Jf. afsnit 6.1.2.3 og BMW group sustainable report udgør jernholdige og ikke-jernholdige materialer (fx 

aluminium) op til 75 % af produktionsmaterialet til en bil (gns. BMW). I forhold til leverandører af lige netop 

disse råmaterialer er der alt andet lige ikke den store forskel på det leverede. Med flere store aktører, herunder 

EU som er verdens andenstørste stålproducent, er der gode muligheder for at udskifte leverandør. Dog vil der 

givetvis være en vis form for switching cost i den forbindelse, da indarbejdede aftaler og rutiner m.m. skal 

genetableres med ny leverandør. Dette øger afhængigheden en lille smule og øger dermed stålproducenternes 

forhandlingsstyrke.   

BMW Group har høje krav til deres underleverandører og deres produkter for at kunne bygge deres biler i den 

ønskede kvalitet. De høje krav der stilles, øger derfor leverandørernes forhandlingsstyrke, da det ikke er alle 

,der kan leve op til de stillede krav. Derfor søger BMW at styrke samarbejdet med deres leverandører, så de 

netop lever op til disse standarder og sikrer produkternes kvalitet. Dette øger afhængigheden af deres 

leverandører, og med den stigende trend de har i modular-based production37 (standardiseret produktion red.)  

forstærkes denne effekt. Leverandører til denne del bliver i højere grad ”overvåget” af BMW, så produktionen 

sikres og afbrydelser minimeres. Det vurderes dog, at leverandørerne til BMW i højere grad er afhængige af 

dem end omvendt. Der er også mange af de leverede komponenter, der ikke bliver brugt i andre industrier og 

derfor er afhængigheden for afsætningen af disse fuldt ud afhængig af bilproducenterne.  

Ud fra ovenstående analyse vurderes leverandørenes forhandlingsstyrke derfor at være lav til middel (2-2,5). 

En anden tilgang til leverandørerne vil blive fortaget i den interne analyse i afsnit 6.3, hvor der fokuseres på 

mulighederne gennem samarbejde og vigtigheden af dette. 
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 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/bmw-backed-researchers-closing-in-on-cheaper-carbon-fiber.html 
36 Inspiration til Porters five forces fundet i: Market Line Industry Profile, “Global New Cars”, July 2014.  
37 Årsrapport 2013 side 71. 
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6.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kunderne i denne delanalyse vil være ækvivalent til køberen og slutbrugeren af bilen. Kunderne antages 

endvidere at tilhøre den høje middelklasse og over i forhold til indkomst uanset region og land.  

På Premium- og luksussegmentet er der ikke så mange aktører, hvilket mindsker graden af 

substitutionsmuligheder for kunden. Når det så er sagt, har hver enkelt aktør (BMW, Mercedes og Audi etc.), 

hver især mange forskellige modeller at vælge imellem. Derfor har kunderne store muligheder for substitution, 

som producenterne gennem differentiering prøver at minimere effekten af. De tilhørende switching costs 

anses som lave, da der ikke vurderes at være særlige merudgifter forbundet med at skifte brand. Dette øger 

kundens forhandlingsstyrke. Den øgede forhandlingsstyrke er med til at presse salgspriserne. Det bliver 

forstærket, når der tages højde for brugtvognsmarkedet. Selvom kundernes prisfølsomhed er lavere, betyder 

det ikke, at der fravælges brugtvognskøb. Specielt de første år af bilens levetid falder værdien hurtigt, og der 

kan derfor findes nogle gode køb på brugtvognsmarkeder. BMW tjener ikke penge på en handel, som foregår 

mellem to forbrugere. Premium- og luksusmodellerne ligger i den høje/højeste prisklasse, og det forventes 

derfor at kvalitet, design, interiør etc. er helt i top. Dette er med til at øge omkostningerne for producenterne, 

der i jagt på differentiering investerer i R&D, nye modeller, nye komponenter m.m. for at fastholde 

eksisterende kunder samt kapre nye fra konkurrenterne. 

BMW og deres peers investerer meget i deres brand, som er med til at trække forhandlingsstyrken ned. Ved at 

skabe stærke relationer mellem kunder og brand, er det muligt for producenterne at fastholde ”gamle” kunder, 

netop fordi det enkelte brand bliver foretrukket. Kunden kan identificere sig med brandet. Ligeledes kan 

brandet sikre nye kunder og spiller derfor en nøglerolle for både BMW Mercedes og Audi. BMW har, sammen 

med deres peers, stærke brands. På flere online medier over top 100 rangerende brands verden over, figurerer 

de tre altid (dog med variation mht. placering og værdi). På Forbes.com fx bliver de tre konkurrenter rangeret 

som henholdsvis 4, 2 og 1 (Mercedes, BMW og Audi) på det kinesiske marked38. 

Kunderne vurderes til at have en væsentlig forhandlingsstyrke over for de enkelte aktører grundet et relativt 

højt udbud af modeller. Dette bliver dog trukket lidt tilbage i forhold til brandværdi og præference for samme.  

Kundernes forhandlingsstyrke vurderes til at være høj (4 – 4,5). 

6.2.3 Trusler fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) 

Indtrædelse af helt nye konkurrenter på Premium-segmentet vurderes lave, da adgangsbarriererne er meget 

høje. De eksisterende producenter har gennem årtier investeret massivt i opbygning af produktionsapparat, 

leverandørnetværk, R&D, brandværdi etc. I disse investeringer ligger der også store andele af sunk costs, da 

mange af investeringerne ikke vil kunne anvendes andre steder end i bilbranchen og vil i princippet være 

værdiløse ved konkurs.  Dette øger risikoen i investeringen. Derfor vil det kræve store mængder af kapital at 

skulle indtræde på det eksisterende marked og opbygge alle disse ting og få skabt et nyt brand, der kan 

konkurrere med de eksisterende producenter. Hele setuppet omkring værdikæden og sikring af economies of 

scale i produktionen virker urealistisk for helt nye konkurrenter. 
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En trussel kan være nye konkurrenter, der kommer frem ved at differentiere sig i form af enten hybrid- eller 

elbiler, som tilfældet er med Tesla. Det forventes, at regeringer i højere grad subsidierer producenter i grønne 

kategorier, som det fx ses i Danmark. Den kinesiske regering stiller krav om joint ventures for at komme ind på 

det kinesiske marked. Det kan i fremtiden betyde, at kinesiske producenter kan udvikle modeller, der kan tage 

konkurrencen op mod de etablerede Premium brands. Det ses bl.a., at Audi har delt ud af deres teknologi til 

deres kinesiske partner, hvilket har været en stor årsag til, at de har klaret sig godt på det kinesiske marked39. 

Et mere realistisk scenarie vil være, at allerede etablerede producenter (Renault, Toyota, Peugot etc.) vil blive 

tiltrukket af de højere marginer og derfor udvikle modeller, der kan konkurrere i disse segmenter. Producenter 

der normalt opererer på andre segmenter til daglig, kan godt forventes at udvikle luksus- eller Premium-

modeller, der kan tage markedsandele fra de ledende aktører. Renault mv. har også det ovenstående setup i 

form af værdikæde, produktion m.m. De vil naturligvis blive draget mere mod de dyre segmenter, hvis disse 

fortsat leverer kontinuerligt højere marginer.  

Samlet set vurderes truslen fra ”nye” konkurrenter som lav til middel. (1,5-2,5)/ høje adgangsbarrierer(4-4,5).  

6.2.4 Substitutter 

De største substitutter til Premium-markedet (i tilfældig rækkefølge) vurderes at være brugtvognsmarkedet, 

offentlig transport, andre alternativer til personlig transport og til sidst billigere modeller. Jf. afsnit 6.2.2 vil salg 

forbrugere imellem ikke generere omsætning hos fx BMW. Samtidig forventes Premium-biler at holde i mange 

år, og hurtige værditab øger sandsynligheden for at købe brugt frem for nyt, da den økonomiske besparelse 

opvejer den potentielt dårligere stand bilen er i.  

Offentlig transport vurderes ikke i samme grad at være substitutter til kunder i disse segmenter. Under 

antagelsen af højere indkomst end gennemsnittet hører ofte længere arbejdstider. Switching cost fra bil til 

offentlig transport vil være betragtelig. Mistet tid, dårligere komfort, status, længere rejsetid m.m. er bare 

nogle af de ting, der ofres ved at gå fra bil til offentlig transport.  

Andre midler til personlig transport er el- og hybridbiler. El- og hybridbiler har den klare fordel, at de i langt 

højere grad dækker de samme behov som andre substitutter. Forskellen ligger dog i den oftere kortere 

rækkevidde og de færre ”optankningsmuligheder” i forhold til benzin- og diselmodeller. Kunderne er bange for 

at løbe tør for strøm og dermed strande langt fra opladningsstandere, hvilket p.t. er den største udfordring40. 

Med den øgede fokus på miljøet er elbiler dog blevet og bliver et væsentlig stærkere alternativ. I takt med den 

teknologiske udvikling og tilgængelighed af ”optankningsmuligheder” bliver de stærkere substitutter. 

Endvidere bliver grønne alternativer oftest subsidieret i større grad for at fremme grøn energi.  

Til trods for de mange forskellige modeller, Premium-producenter har og det faktum, at de bliver mere 

miljøvenlige og bruger mindre benzin, var der, specielt i USA, en tendens til at udskifte store biler til mindre 
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modeller41 under den finansielle krise. Dette viser, at selv om kunderne vurderes til at være mindre 

prisfølsomme i dette segment, sker der stadig en udskiftning i krisetider.  

Samlet set vurderes substitutionsmulighederne at være middel (3). 

6.2.5 Konkurrenceintensitet  

Analysen af BMW Group AG med Portes five forces har søgt at klarlægge indtjeningspotentialet i branchen 

samt hvilke branchespecifikke omverdensfaktorer der er de mest indflydelsesrige på koncernen. Det er 

opsummeret som følger: 

Leverandørstyrke = Lav - Middel 
Kunders forhandlingsstyrke = Middel - Høj 
Trusler fra potentielle konkurrenter (adgangsbarrierer) = lave (Høje) 
Substituerende produkter = Middel 
Konkurrenceintensitet = Middel 

Med udgangspunkt i karaktererne ligger de gns. på 2,625 – 3,125 (kun lavest – kun højest) og en konkurrence 

intensitet på Premium- og luksussegmenter vurderes passende på middel, hvilket kan påvirke 

indtjeningspotentialet.  

På kort sigt forventes ingen ændringer af dette, men med stigende konkurrence vil priser og marginer falde. På 

mellemlang og lang sigt, vil substitutterne blive bedre og flere. Det vil presse mere af indtjeningspotentialet ud 

af markedet og samtidig forstærke kundernes forhandlingsstyrke. Derfor er indtjeningspotentialet i branchen, 

på lang sigt, i høj grad afhængig af, hvordan producenterne omstiller sig til denne forventede transformation 

og på den måde komme på forkant med evt. nye konkurrenter og substitutter. Det forventes, at brandværdi vil 

være med til at fastholde kunder, mindske graden af substitution og på kort sigt udbygge markedsandele. 

BMW Group søger hen imod højere grad af standardiseret produktion for at sikre lavere omkostninger og 

højere marginer, men øger samtidig graden af leverandørafhængighed, som dog forventes at forblive lav. 

Produktionen kan blive presset af stigende pres fra regeringer omkring mere miljøvenlige produkter og 

produktion, hvilket vil være med til at øge omkostningerne og sænke marginerne.   

6.3 Intern analyse – VRIN42  
I den interne analyse herunder vil der blive fokuseret på værdikæden for BMW Group med udgangspunkt i en 

artikel skrevet af Kim Bowon43 . Artiklen kigger på empiriske beviser fra BMW’s fabrik i Leipzig for at undersøge 

værdikædestrategien og om den fremhæver virksomhedens reaktionsevne til markedet. Eftersom det kræver 

et indgående kendskab til koncernen, vil analysen foregå på et mere overordnet koncernniveau, da artiklen 

fokuserer på én fabrik og kun delvist giver indsigt i interne processer. Analysen vil blive grebet an med et 
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 Artikel fra: “International Journal of Business and Economics perspectives” 2013. 
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 Journal of Management, 1991, Vol. 17 no. 1, page 99-120 “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Jay 
Barney. 
43 International Journal of services and operation management, Vol. 18 no. 1, 2014. “Effective supply chain strategy to 
enhance firm’s responsiveness”, Kim Bowon. 
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Resource Based Value-prospekt med udgangspunkt i Jay Barneys artikel fra 1991. RBV-synspunktet siger, at 

virksomheder skal kigge indad mod egne ressourcer fremfor for at kigge i markedet for at finde 

konkurrencemæssige fordele. Analysen forsøger at klarlægge virksomhedens styrker og svagheder. Barney 

finder fire empiriske indikatorer, der viser virksomhedens evne til at generere vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. Disse indikatorer vil blive forklaret nedenfor, hvor der efterfølgende vil blive 

analyseret i forhold til BMW Group. 

1. Valuable (V). Ressourcerne (materielle og immaterielle) skal skabe værdi for virksomheden, enten ved 

at forstærke muligheder, imødegå trusler eller begge dele.   

BMW Group søger at afdække kundernes behov gennem ”mass customisation”, en høj grad automatiserede og 

standardiserede processer med mulighed for individuelle løsninger (Bowon 2014). Denne strategi bliver 

understøttet og implementeret gennem tætte relationer til deres leverandører, som der er omkring 500 af til 

fabrikken i Leipzig. Det er muligt for den enkelte kunde at vælge individuelle løsninger til købet, men BMW har 

stort fokus på at sikre standardisering og automatisering i produktionen for at minimere omkostningerne. En 

høj grad af genanvendte komponenter (motorer, hjul, bremser, gearkasser etc.) på tværs af modeller og 

ensartede produktionsforhold mindsker omkostningerne. Udviklingen af nye modeller baseret på 

komponenter, der allerede er i brug i produktionen, vil ligeledes mindske omkostningerne til R&D og samtidig 

gøre BMW i stand til at udvikle nye modeller hurtigere. På fabrikken i Leipzig var BMW i stand til at introducere 

fem nye modeller uden særlige meromkostninger.   

BMW’s tætte samarbejde med deres leverandører afspejles på flere områder. Det vurderes, at op til 70-80 % af 

”vigtige” innovationer gennem tiden stammer fra leverandører44. På fabrikken i Leipzig er der bygget et 

”leverandørcenter”, der er direkte forbundet til produktionsbåndet. Her pre-samles vigtige komponenter, der 

skal sikre JIT-(Just In Time)leverancer til produktionen. Det tætte samarbejde og JIT-standarden betyder, at 

BMW forventer, at deres leverandører kan klare ændringer i ordrerne hen til fire dage før tid for at sikre, at 

kunderne kan ændre deres ordre indtil seks dage før produktionen starter. BMW sikrer deres gode forhold til 

leverandørerne på flere måder. De kompenserer ikke deres leverandører økonomisk. I stedet bliver 

leverandørerne trukket med ind i R&D-processen i et reelt samarbejde, der involverer helt nye produkter. Når 

udviklingen af nye produkter så er færdig, aflægger BMW regelmæssige ordre til gode priser. På den måde 

sikres leverandørerne økonomisk. Samarbejdet i R&D-projekter betyder også, at leverandørerne kommer til at 

samarbejde med BMW’s dygtige ingeniører mv., hvilket kan afføde immaterielle fordele. Ved at samarbejde 

med BMW, der har avanceret teknologi, kan leverandørerne udvikle egne teknologiske evner, hvilket styrker 

dem på lang sigt.  

Det strategiske udgangspunkt med produktion der standardiseres, har også nogle ulemper. Ved for høj grad af 

standardiseret produktion, kan kundernes efterspørgsel påvirkes negativt. Kunderne vil gerne have en bil, der 

er unik, specielt i Premium- og luksussegmenterne. Med for høj grad af standardisering forsvinder dette 

sammen med differentieringen, og kunderne kan ende med at fravælge BMW af samme årsag.  
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Ved gennemgående brug af flere komponenter i produktionen øger det samtidig risikoen for tilbagekaldelse af 

biler med produktionsfejl. Bare de sidste to år kan der findes mange tilbagekaldelser af forskellig karakter45, 

hvoraf en af de nyeste er defekte airbags, der kan være direkte farlige. Fire dødsfald og 139 skader er blevet sat 

i forbindelse med den defekte airbag produceret af Tataka Corp. I den forbindelse måtte BMW tilbagekalde 

666.000 biler46. Tidligere i 2014 blev der tilbagekaldt næst 0,5 mio. grundet en defekt bolt i motoren, og i 

september 2013 blev over 76.000 modeller tilbagekaldt grundet mistanke om bremsefejl (3 Series, 5 Series, X1 

X3 og Z4). Dette påvirker brandet BMW meget negativt og kan have konsekvenser, da BMW netop promoverer 

sig selv på at have den højeste kvalitet. 

I forhold til produktionen har BMW en udfordring i, at 70-80 % af deres biler bliver produceret i Tyskland. Med 

ønsket om at få mere produktion tættere på de største markeder betyder det, at de i fremtiden skal udvikle 

nye produktionsfaciliteter tættere på disse. Eftersom leverandørerne er en så vigtig kilde til innovation og 

konkurrenceevne, skal der udvikles nye relationer til nye leverandører på nye markeder. Dette kan blive 

tidskrævende, omkostningstungt og kvalitetskomprimerende.  

2. Rare (R). Ressourcerne skal være sjældne og ikke ejet af mange og så skal de være holdbare over tid, 

for at kunne udbygge konkurrencemæssige fordele.  

BMW Group har tætte relationer til deres leverandører. Om de er holdbare over tid er uvist, men 

argumentationen vil være, at de indtil nu har formået at holde strategien ved lige med den nuværende 

fremgangsmåde og incitamentspolitik. Hvorvidt tætte relationer til leverandører er ejet af mange, er utvetydigt 

eftersom ”tætte relationer” er et relativt begreb. Med udgangspunkt i den utrolig komplekse produktion af 

biler er det ikke urealistisk, at BMW har et mere frodigt samarbejde med deres leverandører end Mercedes og 

Audi har med deres. Da bilproducenter grundlæggende bruger de samme materialer i produktionen, er der ikke 

nogen materielle ressourcer, der kan betragtes som sjældne. Jf. afsnit 6.1.3 er der dog potentiale for det. Hvis 

succesfuldt, kan kulfibre få stor indflydelse på fremtidens produktion. Da BMW allerede har anvendt det i 

produktionen af deres i3, kan de drage fordel af first mover advantage på produktionen med denne, indtil 

videre, sjældne ressource. 

3. Inimitability (I). Virksomheder der besidder ressourcer som både er værdifulde og sjældne, jf. 

ovenstående definitioner, bliver påvirket af, hvor lette disse er at imitere. Hvis konkurrenter uden store 

omkostninger kan kopiere disse ressourcer, er fordelen ikke vedvarende. Er de omkostningsfulde at 

imitere, kan virksomheden opnå first mover advantage. Et vigtigt begreb herunder er causal ambiguity. 

Hvorvidt årsagssammenhængen mellem ressourcerne og fordelen er tvetydig, er afgørende. Er kilden 

til ressourcerne og fordelen(e) ukendt, kan den ikke imiteres af konkurrenterne. Ressourcer som er 

vidensbaserede, kan eksempelvis være svære at imitere. 

                                                             
45

 http://www.autoblog.com/bmw/recalls/ 
46 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-30/air-bag-sleuths-home-in-on-shrapnel-sprayed-at-crashes.html 
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Ressourcer i BMW, som er værdifulde, sjældne og svære at imitere ud over de tætte relationer til leverandører, 

er naturligvis de vidensbaserede ressourcer. Bilindustrien er en meget kompleks industri. Gennem tiden har 

der altid været fokus på udvikling af nye og bedre komponenter og produkter. Den kamp er der stadig i dag, 

hvor specielt alternative biler i form af hybrid- og elbiler begynder at se dagens lys. I en artikel fra Bloomberg 

sammenlignes BMW’s i3 med en Mercedes B-class. BMW har selv udviklet teknologien til i3, herunder kulfibre 

chassis, mens Mercedes har anvendt batteri og motor fra Tesla og tilpasset dette til den allerede eksisterende 

model. Den mindre risikable metode fra Mercedes betyder væsentlige besparelser, da den eksisterende model 

kan produceres på samme samlebånd som benzin- og diselmodellen. Men BMW’s strategi kan give bedre 

afkast på sigt, og i3 forventes også at sælge væsentlig mere end Mercedes B-class ifølge IHS Automotive. Dog 

har IHS estimeret, at elbiler, selvom de firdobler inden 2020, kun vil udgøre omkring 1 procent af markedet 

med omkring 1mio. enheder47. Begge virksomheder indgår samarbejdsaftaler med andre producenter. BMW 

med Toyota og Samsung og Mercedes med Ford og Nissan. Den viden producenterne individuelt har, er svær at 

imitere, både når det vedrører elbiler eller anden produktion eller andre led i værdikæden. Af samme årsag kan 

der være mange muligheder for at skabe konkurrencefordele grundet knowhow i produktionen og potentiel 

first mover advantage. 

I forlængelse af punkt 1 og 3 bliver nye modeller udelukkende designet i München. Derfor arbejder designere 

fra München og ingeniører fra Leipzig sammen om at udvikle værktøj til robotter, der skal sikre en 

standardiseret produktion. Selvom det er muligt for peers at imitere BMW’s store fokus på standardiseret 

produktion, vil det være omkostningsfuldt at gennemføre. 

4. Non-substitutability (N). Selvom en ressource er værdiskabende, sjælden og svær at imitere, kan den 

muligvis stadig substitueres.   

Selvom BMW har mange stærke ressourcer og gør tiltag for at udbygge og bevare dem, anses det 

grundlæggende som en mulighed, at både Mercedes og Audi at substituerer disse. Den høje grad af 

standardisering i produktionen er noget begge konkurrenter kan implementere, trods de tilhørende 

omkostninger. Det tætte samarbejde BMW har med deres leverandører, afholder ikke Mercedes og Audi fra at 

have det samme. Det er muligt at Mercedes og Audi er i stand til at presse deres leverandører mere, grundet 

de begge tilhører større koncerner og de på den måde kan opnå fordele, som BMW ikke er i stand til at opnå. 

Ligeledes har både Mercedes og Audi og meget stærke brands som klare substitutter til BMW.  

Det vurderes, at BMW kan have en konkurrencemæssig fordel i deres værdikæde i forbindelse med 

produktionen og deres tætte samarbejder med deres leverandører, men at den ikke er vedvarende over tid. 

Om det reelt er en fordel for BMW, vil yderligere blive analyseret i regnskabsanalysen. Her bliver det analyseret 

om BMW’s strategi i produktionen giver besparelser i forhold til deres peers.  

                                                             
47 http://www.bloomberg.com/news/2014-11-02/mercedes-puts-tesla-technology-beneath-hood-to-chase-bmw.html 
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6.4 SWOT-analyse 
I SWOT-analysen opsummeres interne styrke og svagheder samt eksterne muligheder og trusler, som er blevet 

analyseret i ovenstående afsnit 6.1-6.3.  

BMW har stærke salgstal (volumen) i forhold til sine peers og ligger total set pænt i front. Dog har de set et lidt 

kraftigere fald på det tyske marked, som stadig er et af de vigtigste markeder for BMW (se bilag 1). Ligeledes 

fører Audi stadig væsentlig i Kina, men BMW er gennem perioden vokset relativt hurtigere end Audi. I USA 

ligger BMW stærkt i forhold til peers, som dog kan blive presset af Audi og deres nye fabrik i Mexico. Europa 

ligger generelt for de tre med stagnerende tal. Audi og BMW øgede dog salget de første tre år af perioden, 

hvorefter det er gået lidt ned. BMW ligger 1 eller 2 på de vigtigste markeder og samlet set ligger de 1 på 

volumen.  

En umiddelbar styrke hos BMW er deres værdikædestrategi, der fokuserer på genanvendte komponenter på 

tværs af modeller, så en højere grad af standardisering kan sænke produktionsomkostningerne. Endvidere 

sikrer de tæt samarbejde med leverandører, hvilket har skabt stor værdi og innovation. Denne strategi sikrer, 

at udviklingen af nye modeller kan ske hurtigere, hyppigere og billigere, hvilket er essentielt for at møde 

fremtidige markedsforhold. Svagheden ligger i, at sandsynligheden for fejl i produktion øger tilbagekaldelse af 

produkter, hvilket skader BMW-brandet. Endvidere vil for høj grad af standardisering mindske unikheden i 

produkterne, hvilket kan få forbrugerne til at fravælge BMW. 

Den fortsatte vækst vil i høj grad være afhængig af den økonomiske udvikling. Bilindustrien påvirkes af den 

økonomiske cyklus, og et økonomisk opsving vil være særdeles givtigt for BMW for at øge omsætningen. I Kina 

er salgstallene steget betragteligt, hvorimod de mere dystre udsigter for den europæiske økonomi ligeledes 

kun viser svagt stigende tal og endda et tysk marked med et salg, der er faldet over perioden.  

En anden ekstern faktor der vil påvirke BMW i fremtiden, er lovgivning. I takt med stigende fokus på miljøet vil 

lovgivningen blive strammet. Anden lovgivning der kan påvirke BMW, er told og afgifter, reguleringer i antallet 

af nye biler og subsidier til grønne teknologi, der tilgodeser andre konkurrenter. 

Udviklingen i råvarepriser vil også have væsentlig betydning. Stigende råvarepriser vil betyde højere 

produktionsomkostninger og lavere marginer og omvendt. Ligeledes anses den nuværende lave oliepris som en 

mulighed. En lavere oliepris kan være med til at sætte gang i den globale økonomi og derigennem påvirke 

BMW positivt, ligesom kunderne kan påvirkes i en positiv retning. Dog vil kundernes forhandlingsstyrke 

fortsætte med at presse marginerne og denne vil forstærkes i takt med stærkere substitutter og hårdere 

konkurrence.  

Stigende efterspørgsel efter el- og hybridbiler, kan skabe nye markeder for BMW. Tidlige modeller der bliver 

positivt modtaget af markedet, vil kunne skabe tidlig præference for BMW-produkter på denne front. Risikoen 

ligger ligeledes i, at dårlige modeller vil være med til at drive fremtidige kunder væk og dermed skade brandet. 

Dog vil introduktion af nye modeller være essentielt for fremtiden. 
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Figur 11, SWOT-analyse egen tilvirkning 

 

7.0 Regnskabsanalyse analyse 
I relation til problemformuleringen inddrages en historisk regnskabsanalyse med henblik på at opnå viden om 

den historiske finansielle udvikling. Formålet er endvidere at sikre grundlag og understøttelse for 

budgetteringen af fremtidig indtjeningsgrundlag ved at sammenholde den strategiske analyse med den 

historiske finansielle udvikling, som skal bruges i den endelige værdiansættelse.  Derfor vil resultatopgørelsen 

og balancen blive reformuleret, så de kan anvendes til analysebrug, og herefter vil analysen tage udgangspunkt 

i den udvidede DuPont-model, som ses i nedenstående figur. 
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Figur 12, Udvidet Dupont-model48

  

I analysen anvendes regnskaber for BMW Group for 2009-2013 samt 2008 i balancen til brug for udregning af 

gennemsnitsværdier og for at sikre en analyseperiode på 5 år. I den analyserede periode har BMW haft to 

ændringer af regnskabspraksis, som jf. afgrænsningen ikke bliver korrigeret for. Grundet den ønskede 

fremgangsmåde (se afsnit 7.2) og manglede informationer, har det ikke være muligt at gøre regnskabstallene 

sammenlignelige over tid, som det ellers foreskrives man bør gøre for at sikre ensartethed i analysen. De tre 

producenter følger dog alle IFRS-standard. 

7.1 Revisionspåtegning 
Revisor skal ved hver regnskabsaflæggelse skrive under på, at regnskabet giver brugeren et retvisende billede 

af aktiviteten i selskabet for det pågældende år. I den forbindelse kan det konkluderes, at årsrapporterne fra 

2008-2013 alle er med blanke påtegninger fra KPMG, hvilket ikke giver grund til yderligere undersøgelser. 

7.2 Reformulering 
Virksomhedens værdiskabende aktivitet kommer fra drift- og finansieringsaktivitet, og ifølge Petersen & 

Plenborg 2012 er driften den primære driver bag værdiskabelsen og den der gør virksomheder unik og svær at 

kopiere, hvorimod finansieringen i højere grad er lettere at kopiere.  Derfor skal der reformuleres for at sikre 

adskillelse mellem driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Reformulering af BMW’s regnskaber følger derfor 

fremgangsmåden i Petersen & Plenborg 2012. Inden reformuleringen sker, er der gjort nogle afgørende 

overvejelser. 

                                                             
48 Thomas Plenborg 2012. 
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Regnskabet for BMW er inddelt i fem segmenter som er: Automotive, Motorcycles (MC), Financial services, 

Other entities og Eliminations, hvor det sidste redegør for transaktioner mellem de forskellige segmenter. 

Damodaran49 argumenterer for, at finansielle virksomheder ikke kan værdiansættes på samme måde som 

almindelige driftsvirksomheder. Definitionen på poster, herunder gæld, bliver uklar, da gæld i finansielle 

virksomheder kan ses som driftsmatriel (rå-input) til driften. Fx banker tager imod penge (indskud) som de 

giver en rente på, hvorefter de udlåner til en større rente og tjener deres penge på spreadet.  

Derfor ønskes en udskillelse af BMW’s Financial Services, som kategoriseres som finansiel virksomhed, så der 

kan fokuseres på den primære driver bag væksten nemlig Automotive (bilsegment). Den bogførte egenkapital 

fra finansiel services bliver tillagt til sidst.  

Derfor skal elemineringerne fordeles, da dette ikke er gjort på segmentniveau i regnskabet. Fordelingsnøglen til 

denne opgave kan tage mange former. Der er dog valgt, at fordele via vægt i de enkelte segmenter og de 

enkelte poster (opgjort i %). Vægtene bliver taget ud fra en aggregeret tabel (summen af alle segmenter 

undtaget elemineringer). Eks: I år 2013 er den agg. omsætning på 92.013 mio. € og omsætningen i 

bilsegmentet er 70.629 mio. € (70 mia. red.). vægten udgør således
70.629

92.013
, = 76,76 % og derfor fordeles 76 % af 

elemineringerne i omsætningen til bilsegmentet. 76 % af 15.955 mio. € bliver 12.247 mio. € bil-segmentet 

bliver ”nedskrevet” med. Nogle af posterne i den agg. tabel bliver beregnet med absolutte værdier (Income tax, 

Equity investements og Other financial result) for at sikre, at der ikke fordeles over 100 % af elemineringerne. 

Eks. i Income tax ville agg. tallet uden absolutte værdier blive 12 mio €. Bilsegmentet med income tax på 149 

mio. € skulle derfor have:  
149

12
 = 1200 % af elemineringerne. Problemet opstår som følger af skift mellem 

positive og negative værdier. Se bilag 2 vedr. resultatopgørelsen. 

Denne fremgangsmåde kan ikke helt overføres til balancen, da der på denne måde fremkommer differencer 

mellem aktiver og passiver, fordi de individuelle vægte ikke sikrer at balancen balancerer. Derfor foretages 

yderligere antagelser, så samme metode kan implementeres.  

For det første lægges bilsegment sammen med MC-segment og danner et ”driftsegment”.  Other entities 

lægges oveni Financial Services og danner et ”finansielt segment”50. Det er dette finansielle segment, som vil 

blive udeladt grundet ovenstående argumentation. Nu er der kun to segmenter at fordele imellem, hvilket gør 

processen mere overkommelig. Hvis Property Plant and Equipment (PP&E) udgør 70 % i bil+mc-segment udgør 

det 30 % i finansielle segment.   

De efterfølgende differencer der stadig fremkommer, udgør i mio. €: 2.479, 2.863, 5.242, 4.750, 4.025 og 5.805 

på passivsiden (samme tal med negativt fortegn på aktivsiden) i årene 2008-2013. Disse skal fordeles manuelt.  

For at sikre, der ikke bliver fordelt for meget i forhold til de oprindelige elimineringsposter, skal de fordele 

50/50 på de to sider af balancen (50/50 af både de negative og de positive tal).  Der fordeles på posterne: 25 % 

PP&E og  25 % Inventories og 50 % Other Liabilities på ”bil+MC-segmentet. På det ”finansielle segment” 

                                                             
49 Valuing Financial Service Firms (2009 Version). 
50 Other entities består af: ”Holding companies, Other companies & Group Financing companies”. se Bilag 3 



Side 32 af 121 
 

fordeles differencerne på: ”Leased products” (25 %) ”Other assets” (25 %) og ”Financial liabilities (50 %). Denne 

fremgangsmåde vil skabe støj i resultaterne.  Se bilag 4 for opdeling af balancen. 

7.2.1 Reformulering af resultatopgørelsen 

I den oprindelige resultatopgørelse er der kun opgivet et skattebeløb, som skal allokeres ud på både drift- og 

finansieringsaktiviteten. Her er der anvendt eff. skattesats. I den reformulerede resultatopgørelse indgår 

resultat fra ”equity accounted investements” som både kan relatere sig til drift og finansieringsaktiviteter. Dog 

fremgår det delvist af noterne, at det bl.a. er investeringer i selskaber, der har forbindelse til produktion af 

kulfibre, jf. den strategiske analyse samt diverse joint ventures. Derfor vurderes hele posten som en del af 

driften. Den tilhørende post på balancen ”investements accounted for using equity method” bliver ligeledes 

klassificeret som et driftsaktiv. Der bliver ikke taget højde for totalindkomsten, da Petersen og Plenborg 

argumenter for, at det er umuligt at forcaste på posterne ført direkte på egenkapitalen. Fx er bedste bud på en 

eksakt valutakurs i morgen valutakursen i dag (random walk). Der fokuseres på kernedriften, som Petersen og 

Plenborg foreskriver51. Se bilag 5 for reformuleret resultatopgørelse. 

7.2.2 Reformulering af balancen 

For at finde den investerede kapital, skal balancen reformuleres så drift og finansiering bliver adskilt af hensyn 

til analyseformål. Den reformulerede balance fremgår af bilag 6. Som det fremgår af bilaget, er hele 

beholdningen af ”cash & cash Equivalents” placeret under Interest-bearing assets (finansielle aktiver) og der 

kan argumenteres for, at noget af posten er driftslikviditet og derfor hører til driften. På den anden side kan 

der argumenteres for, at likviderne bliver placeret på rentebærende konti og derfor tilhørende finansielle 

aktiver52. 

7.2.3 Reformulering af peers 

En sammenligning med BMW peers vil give et bedre billede BMW’s performance og peers regnskaber bliver 

reformuleret og behandlet på samme vilkår som ovenstående. Audi består ud over Audi-modeller også af 

Lamborghini-brandet, ligesom BMW har Rolls Royce- og Mini-brandet. Selvom der fokuseres på de to 

hovedbrands (Audi og BMW) i salg af biler, indgår de andre som en del af kernedriften og er derfor medtaget. 

Daimler har i deres årsregnskab selv opdelt regnskabet i en ”Industriel business” og ”Financial business” 

korrigeret for elimineringsposter, som der også er forsøgt opdelt med BMW. Dog indeholder ”Industrial 

business” udover Mercedes-Benz også Daimler Trucks, Mercedes-Benz vans og Daimler Busses.  

7.3 Rentabilitetsanalyse 
Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede DuPont-model. Som det ses, dekomponeres EKF 

(ROE, Return on equity) i tre analyseniveauer. Disse niveauer vil blive analyseret én ad gangen på baggrund af 

de reformulerede opgørelser. ROE er udtryk for forretningen af aktionærernes indskudte kapital. Ved 

anvendelse af DuPont-modellen er følgende regnskabstal anvendt fra de reformulerede opgørelser.  

                                                             
51 Petersen & Plenborg, Financial statement analysis, 2012, side 244. 
52 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2009, side 183-184. 
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Figur 13 Egen tilvirkning 

 

7.3.1 Dekomponering af ROE Niveau 1 

Formålet i dette afsnit er at kigge nærmere på de aktiviteter, der påvirker ROE.  

Figur 14 Dekomponering af ROE, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af figuren, er ROE beregnet som: ROIC + (ROIC – NBC)*Financial Gearing (Fgear), hvor Spread 

= ROIC-NBC. ROIC også kaldet AG (Afkastningsgraden) er beregnet ved driftsoverskuddet efter skat (NOPAT) / 

Gns. investeret kapital og viser, hvor profitabel virksomheden er på driften. Nøgletallet Fgear viser 

sammenhængen mellem egenkapitalen og gns. rentebærende gæld (finansielle forpligtigelser). Det ses at Fgear 

kun har været positiv i 2009, hvilket indikerer, at BMW har haft rentebærende aktiver (netto finansielle 

aktiver). Fgear har været med  til at holde ROE på et lavere niveau end den positive ROIC og BMW har i årene 

2010-2013 haft et meget højt Spread. Havde Fgear været positivt, havde det været med til at trække ROE 

væsentlig op grundet den høje Spread værdi.   

7.3.2 Dekomponering af ROIC Niveau 2 

Af afsnit 7.3.1 fremkom det, at ROIC er den primære driver i at holde ROE oppe, og derfor er det interessant at 

undersøge, hvilke underliggende drivere der påvirker ROIC. ROIC kan dekomponeres i overskudsgrad (OG) og 

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues 36.574          45.434          52.951          59.125          58.382          

EBIT -186              3.945            6.522            6.968            6.564            

Nopat -146              2.617            4.738            4.585            4.451            

Net financial result -31                -387              -700              -560              -361              

Net financial result after tax -24                -257              -508              -368              -245              

Net Interest-bearing debt 1.439            232                -5.485          -4.328          -5.486          -8.743          

Average interest-bearing debt 836                -2.627          -4.907          -4.907          -7.115          

Invested capital 16.086         14.669          11.171          13.438          13.998          13.237          

Average invested capital 15.378          12.920          12.304          13.718          13.618          

Equity 14.647         14.437          16.657          17.766          19.484          21.981          

Average Equity 14.542          15.547          17.211          18.625          20.732          

Nøgletals analyse EFTER skat 2009 2010 2011 2012 2013

Roic -0,95% 20,26% 38,51% 33,43% 32,68%

Overskudsgrad (OG) -0,40% 5,76% 8,95% 7,76% 7,62%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,38 3,52 4,30 4,31 4,29

Net Borrowing cost (NBC) 2,93% -9,78% -10,36% -7,51% -3,44%

Spread -3,88% 30,03% 48,87% 40,93% 36,12%

Financial Gearing 0,06 -0,17 -0,29 -0,26 -0,34

ROE = ROIC + (ROIC - NBC)*Fgear -1,17% 15,18% 24,58% 22,64% 20,29%

Effekt af Fgear på ROE -0,22% -5,07% -13,93% -10,79% -12,40%
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aktivernes omsætningshastighed (AOH). OG måler overskuddet pr. omsætningskrone i driften og er derfor også 

et mål for tilpasningen af indtægter og omkostninger. AOH måler, hvor dygtig en virksomhed er til at udnytte 

den investerede kapital. En AOH på 3 betyder, at virksomheden har bundet kapitalen i 121 dage (365/3) eller 

sagt på en anden måde: For hver krone investeret i driften bliver der generet salg for tre kroner.  

Figur 15 Egen tilvirkning 

 

Det fremgår tydeligt, at BMW har gennemgået en positiv udvikling fra negativ ROIC i 2009 til en positiv ROIC på 

over 30 % i 2013. Den negative start i analyseperioden skyldes utvivlsomt den finansielle krise. Det må derfor 

forventes, at salget lå lavt i 2009. Kombineret med store omkostninger som er irreversible, blev OG påvirket 

negativt. Dette stemmer overens med de høje adgangsbarrierer, der er forbundet med branchen.  

ROIC er steget kraftigt over den analyserede periode og har gennem de sidste tre år ligget på over 30 % med 

top i 2011 på 38,51 %. Fremgang skyldtes både OG og AOH, som begge steg i perioden. Det kan dog 

konkluderes, at OG synes en anelse mere følsom end AOH, da OG både stiger og falder relativt mere end AOH 

de enkelte år. Fra 2010-2011 stiger OG med ca. 55 % (fra 5,76 % til 8,95 %) og AOH stiger med ca. 22 % (fra 3,52 

til 4,3). I 2012 og 2013 falder ROIC fra 38,51 % til 32,68 % som følge af et fald i OG på ca. 15 % (fra 8,95 % til 

7,62), hvor AOH i samme periode har ligget stort set uforandret. 

7.3.3 Dekomponering af Overskudsgrad (OG) og Aktivernes Omsætningshastighed (AOH) Niveau 3 

For yderligere at forstå de to drivere bag ROIC, er mere dybdegående analyse nødvendig. Derfor kigges der 

nedenstående på de drivere, der påvirker henholdsvis OG og AOH og hvad der kan forklare deres udvikling. Til 

dette formål er der foretaget en trend- og commonsize-analyse af den reformulerede resultatopgørelse som 

ses i bilag 7. For uddybning af AOH er der ligeledes foretaget en trend-analyse, som kombineres med analyse af 

den inverse værdi af AOH på de enkelte aktiver, som derefter bliver udregnet til ”days on hand”. Dette fremgår 

af bilag 8. 

7.3.3.1 Dekomponering af Overskudsgrad OG 

I trend-analysen fremgår det, at Gross profit er steget med 230 % over perioden, hvilket skyldes at 

omsætningen er steget hurtigere end de tilhørende omkostninger (COGS, cost of goods sold). Omsætningen er 

steget 60 % i perioden, hvorimod COGS kun er steget 45 %. Som man kan se i commensize-analysen er COGS 

faldet fra 82 % til 75 % over perioden, hvilket betyder en Gross profit på 25 % relativt set. Dernæst ses, at 

”selling & adm. Expenses” er steget lige så hurtigt som omsætning og ligger stabilt mellem 7-8 %. De andre 

poster inden EBITDA er uden effekt. Med en trend sluttende på 104 i depreciation & amortisation betyder det 

en faldende andel relativ set, hvilket giver en stigende EBIT-margin over perioden. Udviklingen i COGS 

understøtter påstanden fra den strategiske analyse om, at BMW er dygtige til at håndtere omkostningerne i 

forbindelse med produktionen. Om det er en fordel, vurderes i afsnit 7.4.  

Nøgletals analyse EFTER skat 2009 2010 2011 2012 2013

Roic -0,95% 20,26% 38,51% 33,43% 32,68%

Overskudsgrad (OG) -0,40% 5,76% 8,95% 7,76% 7,62%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,38 3,52 4,30 4,31 4,29
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Det kan altså konkluderes, at den overordnede årsag til stigende OG i perioden (NOPAT/omsætning) skyldes en 

gunstig udvikling i omsætning kombineret med, at COGS ikke vokser i samme hastighed som salget. Selling & 

adm. Expenses følger udviklingen i salget, hvilket indikerer, at BMW er dygtige til at tilpasse salgsaktivitet og 

administration til aktiviteten.  

7.3.3.2 Dekomponering af Omsætningshastighed AOH 

Aktivernes omsætningshastighed, AOH, kan dekomponeres i omsætningshastigheder for de individuelle poster. 

Herefter kan den inverse værdi af AOH (1/AOH) beregnes. Den inverse værdi af AOH fortæller, hvor meget der 

er investeret i den enkelte post for at generere en krones salg. Derefter kan beregnes ”days on hand”, som 

fortæller hvor mange dage den enkelte post binder kapital. Fald i aktiverne betyder kortere kredittider til 

kunder, og større negative værdier i forpligtigelser betyder længere kredittider til BMW. ”Days on hand” 

beregnes 365/AOH eller 365*invers AOH. Udregningerne er for at sikre ensartethed baseret på gns. tal, og de 

vigtigste poster er markeret i fed skrift. 

Her tegner sig et udpræget positivt billede. Alle de væsentlige poster har haft positiv udvikling, og samlet set er 

pengebindinger i investeret kapital faldet fra 153 til 85 dage, et fald på næsten 45 %. Af faldet på de 68 dage 

der er samlet, skyldtes 25 af disse dage udviklingen i PP&E. BMW sikrer kunder kortere kredittid samtidig med, 

at de selv forøger deres egen. ”Trade receivables” falder med fire dage og ”Trade payables” udskydes med 

yderligere 16 dage.  

7.4 Sammenligning med peers (lav oversigt figurer, hele figurer i bilag) 
I dette afsnit søges en sammenligning mellem BMW og peers. peers er blevet reformuleret under samme 

antagelser som BMW, og udregning af nøgletal, trend- og commonsize-analyse er baseret på samme 

fremgangsmåde. Bilag vedrørende Audi findes i bilag 9 og Daimler tilhører bilagene 10. 

7.4.1 Kommentarer til peers 

7.4.1.1 Audi 

Som det fremgår af bilagene, har Audi en væsentlig lavere investeret kapital end BMW og Daimler. Den 

nærmer sig 0 i år 2010. Derfor bliver tallene ekstreme og giver ikke så stor mening at sammenligne med 

konkurrenternes.  Det kan dog ses som et tegn på, at Audi i 2010 ikke behøvede at investere kapital i driften, 

fordi det var nok at kunne finansiere sig gennem kreditorerne og leverandører og deres kredit til driften. 

Udviklingen i ROIC har været negativ over perioden og skyldtes udelukkende fald i AOH, da OG er fordoblet. 

ROE er ligeledes steget over perioden, selvom den har været negativt påvirket af Fgear’s effekt på ROE, ligesom 

med BMW. Audi har ligeledes finansielle aktiver. Commonsize-analysen viser, at OG hovedsageligt er steget 

som følge af en stigning i nettoomsætningen på 67 % og fordi COGS kun er steget 60 % i samme periode og, 

relativt set, faktisk er faldet ca. 3 %.  

AOH falder over perioden. Som det fremgår af udregninger i ”days on hand” skyldtes den negative udvikling 

større pengebindingerne i posten ”investements using Equity method”, men hovedsageligt at kreditorerne 

giver kortere kredittider, hvor ”other liabilities” og ”other provisions” har en ugunstig udvikling og formindsker 

kredittiden med 31 ud af de 37 dage, den er forværret. ”Trade paybles” forværres med fire dage.  
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7.4.1.2 Daimler 

Daimler har, grundet flere forskellige produktlinjer jf. afsnit 7.2., en væsentlig større investeret kapital end 

BMW og Audi. Udviklingen i ROIC er steget væsentlig i perioden. Fra 2009-2013 er ROIC steget fra -0,56% til 

19,06% og skyldtes både fremgang i OG samt AOH.  Dog fremgår det tydeligt, at hovedårsagen bag den 

stigende ROIC er overskudgraden, der er blevet væsentlig forbedret. Det fremgår af trend- og commonsize 

analysen, at den øgede OG skyldtes 55 % udvikling i omsætning og 48 % udvikling i COGS. Endvidere faldt 

”selling & adm. Expenses” relativt set 1.5 %. Det høje resultat i 2013 skyldtes endvidere salg af aktier i selskabet 

”European Aeronautic Defence and Space Company” (EADS), der sikrede et cash inflow på 2,2 mia. 

(skatteeffekt ikke oplyst) og i 2012 sikrede et tilsvarende salg cash inflow på 1,7 mia. (913 mio. € effekt på 

”Equity result”)53. Derfor skal der tages stilling til, om disse er poster, som skal med i de reformulerede 

opgørelser. Tidligere i opgaven blev der argumenteret for, at posterne hørte med til driften, da en strategisk 

investering kan påvirke produktionen, produktiviteten og produkterne positivt. Endvidere skal det vurderes, 

om disse poster er transitoriske eller ej. Der kan ikke sælges flere af EADS aktier, da alle er blevet frasolgt, men 

da Daimler stadig har flere investeringer, der er klassificerede som strategiske investeringer, kan der godt 

forventes frasalg af lignende karakter i fremtiden. Af denne årsag vurderes posterne ikke transitorisk, hvorfor 

der ikke korrigeres for dem. OG bliver derfor højere med ovenstående konklusion, hvilket skal huskes, når 

nøgletal sammenlignes i afsnit 7.4.2.  

AOH forbedres fra 1,78 til 2,21 svarende til knap 25 %. I ”days on hand” betyder det, at pengebindinger falder 

fra 205 til 165 svarende til 40 dage. Heraf ses det, at ”trade receivables” og ”inventory” forbedres med 7 og 19 

dage.  Samlet set forværres kredittiderne med 17 dage, men det bliver opvejet af mindre pengebinderne i non-

current assets som forbedres med 36 dage.   

7.4.2 Værdikædeanalyse  

I det følgende vil der blive opsummeret og konkluderet ud fra de fundne resultater de tre producenter 

imellem.  

Figur 16 Værdikædeanalyse med benchmarking54

 

                                                             
53 Daimler årsrapport 2013 side 216. 
54 Egen tilvirkning ud fra årsrapporter. Inspiration fra Petersen og Plenborg, Financial statement analysis 2012, side 192. 
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Som det fremgår af figuren, klarer BMW sig godt i forhold til Audi og Daimler. Fra den strategiske analyse blev 

der argumenteret for, at BMW kunne have en konkurrencemæssig fordel i produktionen. Tallene i figuren 

understøtter påstanden, hvor det ses at BMW i gennemsnit har haft COGS på 76,31 % i perioden, som er 

væsentlig under Audi med 79,71 %, men lidt højere end Daimler, der har 74,73 %. Dog fremgår det af 

årsregnskaberne, at Audi og BMW’s COGS indeholder R&D-omkostningerne i modsætning til Daimler. BMW’s 

produktionsstrategi sikrer dem altså lavere omkostninger end konkurrenterne. Det ses også, at BMW har de 

laveste omkostninger i salg og administration, som også afspejler sig i den højeste EBITDA-margin. Daimler har 

de klart største omkostninger i salg og administration, hvilket er forventeligt med flere segmenter. Dette 

afspejles også i en lavere EBITDA-margin. Audi har den højeste gennemsnitlige NOPAT-margin, der ligger 1,5-2 

% point over BMW og Daimler. BMW’s lavere NOPAT skyldtes bl.a. et højere afskrivningsniveau, og i 2013 har 

de den laveste NOPAT-margin. Dog skal det huskes, at Daimler fik cashinflow på ca. 2,2 mia. € som følge af salg 

af aktier i EADS jf. afsnit 7.4.1.2. Sidst i figuren ses R&D-omkostninger i forhold til omsætningen. Først skal det 

nævnes, at der udelukkende kigges på omkostninger, og der er ikke medtaget amortisation eller kapitaliseret 

R&D-omkostninger, da disse oplysninger ikke var tilgængelige i årsrapporterne. BMW investerer væsentlig 

mere end konkurrenterne relativt set. Men i 2013 overgik de Daimler i absolutte termer til trods for, at 

Daimlers omsætning næsten er dobbelt så stor. Dette kan være med til at give dem større markedsandele i 

fremtiden. 

7.4.3 Nøgletal  
Figur 17 Opsummering på nøgletal. Egen tilvirkning ud fra årsrapporter. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

BMW 1,17% 15,18% 24,58% 22,64% 20,29%

Audi 12,86% 21,36% 36,58% 30,99% 23,86%

Daimler -9,58% 13,70% 15,11% 17,37% 22,86%

2009 2010 2011 2012 2013

BMW -0,95% 20,26% 38,51% 33,43% 32,68%

Audi 110% 57254% 263% 67% 47%

Daimler -0,56% 12,59% 14,53% 16,10% 19,06%

2009 2010 2011 2012 2013

BMW -0,40% 5,76% 8,95% 7,76% 7,62%

Audi 4,02% 7,27% 9,36% 8,66% 8,29%

Daimler -0,32% 5,26% 5,88% 6,79% 8,61%

2009 2010 2011 2012 2013

BMW 2,38 3,52 4,3 4,31 4,29

Audi 27,31 7875,78 28,04 7,79 5,70

Daimler 1,78 2,4 2,47 2,31 2,21

2009 2010 2011 2012 2013

BMW 153 104 85 85 85

Audi 13 0 13 47 64

Daimler 205 152 148 158 165
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ROE

Roic

OG
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Nøgletallene er blevet beskrevet i tidligere afsnit for de tre producenter og opsummeres og sidestilles i 

ovenstående figur. Det tegnes et tydeligt billede af, at Audi er dominerende og som den eneste leverer et 

positivt resultat i 2009. BMW ligger på 2. pladsen i de fleste kategorier og dominerer Daimler på de fleste 

parametre. Daimler rammes især af en væsentlig lavere AOH, da OG ikke i samme grad ligger under 

konkurrenternes og faktisk er den højeste i 2013. Alle tre producenter har oplevet betydelig fremgang i 

perioden. Dog ses det, at der fra 2011 er en faldende trend hos BMW og Audi i alle fem nøgletal. Hos BMW 

falder ROIC med ca. 6 % point, og det skyldtes udelukkende en lavere OG. ROE falder ligeledes. 

7.5 Delkonklusion af regnskabsanalyse 
Med henblik på opgavens problemformulering er den historiske finansielle udvikling blevet analyseret og vil 

sammen med konklusionerne fra den strategiske analyse danne grundlag for det fremtidige budget for BMW 

og dermed den estimerede værdi. 

Ud fra analysen kan det konkluderes, at BMW har haft en kraftig fremgang i væksten, dog med en faldende 

trend fra 2011 og frem. Analysen tog udgangspunkt i DuPont-modellen, som viser dekomponeringen af ROE i 

tre niveauer. Her fremgik det, at ROE var drevet af ROIC, og at ROE er blevet negativt påvirket af den negative 

finansielle gearing sammenholdt med spread. ROIC blev herefter analyseret, og fremgangen over perioden 

skyldtes positiv udvikling i både OG og AOH. Faldet i ROIC fra 2011-2013 skyldtes udelukkende fald i OG, som 

ifølge trend- og commonsize-analysen falder grundet en svag stigning i COGS og ”selling og adm. Expenses”, 

der fra 2011-2013 stiger fra henholdsvis 73,3 % til 75 % og fra 7,2 % til 7,89 %. Der er derfor en vis risiko 

forbundet med øget COGS, da det trækker et tydeligt spor gennem deres marginer og dermed kan påvirke OG 

negativt. Samtidig vil år med lavkonjunktur presse omsætningen og gøre ”gros profit” mindre og COGS større 

relativ til omsætningen, som det ses i år 2009.  

AOH har været stigende over perioden, dog stagnerende fra 2011. AOH er steget fra 2,38 til 4,29 og skyldtes en 

generel positiv udvikling. Dog er der enkelte poster såsom PP&E, der bidrog med 25 ud af 68 dage som ”days 

on hand” var blevet forbedret med. Samtidig har BMW formået at forkorte kredittider til deres kunder og 

forlænge deres egen kredittider til kreditorer. Dog er de sidste to år stagnerende. Risikoen forbundet med AOH 

er, at BMW er en produktionstung virksomhed med store investeringer i grunde, bygninger og diverse 

maskiner til produktion. Under lavkonjunkturer i økonomien, hvor salget vil være faldende, vil de stadig have 

bundet store værdier i disse aktiver, som ikke umiddelbart kan reduceres over kort tid. Det vil have den 

konsekvens, at AOH vil falde og dermed påvirke ROIC negativt, netop som tilfældet var i 2009. 

I sammenligning med peers fremgik det, at regnskabsanalysen understøtter påstanden om, at BMW har en 

konkurrencefordel i deres produktion og faktisk er i stand til at producere billigere end konkurrenterne gennem 

deres common platform-strategi, der i højere grad genanvender komponenter på tværs af produktlinjer og 

modeller. Til trods for denne fordel viser sammenligningen på nøgletal klart, at Audi dominerer.  
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8.0 Budgetperiode og budgettering af BMW AG 
Med udgangspunkt i konklusionerne fra den strategiske analyse samt regnskabsanalysen og den underliggende 

nøgletalsanalyse, vil samspillet mellem disse to skabe grundlag for den fremtidige budgettering af BMW AG. 

Hermed vil der blive beregnet cashflow, som danner grundlag for den beregnede værdi. 

Det er valgt, at der ikke foretages en specielt detaljeret budgettering, da informationsniveauet helt ned til de 

enkelte poster i budgettet og proformaregnskabet vil være umulige at indsamle for en ekstern analytiker. 

Derfor vurderes det, at en mere overordnet budgettering og de dertilhørende tendenser vil give et mere 

retvisende billede. Der tages dog i høj grad højde for de punkter, der er kommenteret og analyseret under 

regnskabsanalysen, der hører under de respektive grupperinger. 

8.1 Konkurrencefordelsperiode / Budgetperiode55 
Konkurrencefordelsperioden er kendetegnet ved det antal år, hvor afkastet fra den investerede kapital (ROIC) 

er højere end kapitalomkostningerne (WACC), hvilket medfører, at der skabes værdi for aktionærerne. 

Teoretisk set forventes en virksomhed ikke at kunne opretholde overnormal forrentning gennem længere 

perioder. 

Budgetperiodens længde skal optimalt set være lig med den konkurrencemæssige fordelsperiode og perioden 

afhænger også af, hvor langt ud i fremtiden man kan forudsige variationen af de forskellige variable, før de 

overføres til den steady-state-vækst, der forventes i terminalperioden. Dette afhænger typisk af, hvilken type 

virksomhed der er tale om, da en moden og stabil virksomhed hurtigere vil nå steady-state.  

BMW har de sidste fem år set en kraftig udvikling i nettoomsætningen, båret frem af bedring i den generelle 

økonomi. Det ses stadig, at salget i Europa er stagnerende eller faldende, da Europa stadig er påvirket af den 

finansielle krise i modsætning til USA og Kina. Usikkerheden omkring udviklingen i den globale økonomi 

fremadrettet bliver derfor taget i betragtning og understøttet af estimater på BNP-væksten på BMW’s vigtigste 

markeder og regioner. Ligeledes vil den historiske omsætning indgå, så trendudviklingen kan blive undersøgt. 

Hvis der udelukkende blev kigget på den gennemsnitlige vækst i omsætningen på 11 % i den analyserede 

periode, ville dette givetvis lede til et overestimat, da vækstens basis år er 2009, som er kraftigt påvirket af 

finanskrisen.   

Ud fra disse overvejelser og vurderinger fra teorien, fastlægges budgetperioden til syv år til værdiansættelse af 

BMW AG. 

8.2 Budgetteringen56 

8.2.1 Salgsvæksten 

I forbindelse med budgetteringen af værdidriverne, er det måske vigtigste skridt at budgettere den fremtidige 

salgsvækst, da denne er udtryk for aktivitetsniveauet i BMW AG og derigennem påvirker den de andre 

                                                             
55 Inspiration: Ole Sørensen regnskabsanalyse og værdiansættelse 2009, fra side 315, samt figur på side 318. 
56 Se bilag 12 for Proforma Budget 
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værdidrivere. Det sås også i regnskabsanalysen, at fremgange hovedsageligt skyldtes den positive udvikling i 

omsætningen og derfor vælges ligeledes en salgsdrevet budgetteringsfremgang til værdiansættelsen. 

Til at starte med fastsættes salget i 2014 med udgangspunkt i de tre kvartalsrapporter, der er udgivet i løbet af 

2014. 2015 bliver derfor det første budgetår, hvor 2014 dog stadig skal estimeres. Her fremgår det tydeligt, at 

der har været fremgang alle kvartaler sammenlignet med kvartalet året før, både målt på omsætning og antal 

solgte enheder. Dette ses i nedenstående figurer.  

Figur 18 Antal solgte enheder.57 

 

Figur 1119 Omsætning for kvartaler58 

 

Den totale omsætning de først tre kvartaler for 2014 er på 42.310 mio. € i modsætning til 40.886 mio. € året 

før. Ligeledes ses det, at antallet af solgte biler skal falde over 17 % i 4. kvartal fra 2013 til 2014 for ikke at 

overgå 2013. På baggrund af disse tal vurderes omsætningen for 2014 at stige med 4 %59.  

Fremgangen understøttes endvidere af den faldende oliepris samt euroens faldende værdi. I bilag 11 ses 

udviklingen for omsætningen tilbage fra 1996. Under forudsætning om, at løbende ændringer i 

regnskabspraksis mv. ikke har haft stor indflydelse60, ses en tydelig opadgående trend, hvor kun fire år 

indeholder fald i omsætningen. Trenden har i forhold til den analyserede periode været den kraftigst stigende 

og ligger på et historisk toppunkt, hvorfor væksten i budgetperioden ikke forventes at kunne opretholdes på 

samme niveau. Det er ligeledes nævnt i den strategiske analyse, at der forventes stigende konkurrence i 

fremtiden, hvilket forventes at påvirke omsætningen. Udviklingen i BNP, der anses som en vigtig indikator for 

BMW’s omsætning, ses i bilag 13. Udviklingen for det vigtige europæiske marked ser ikke alt for positiv ud. Der 

er dog en vis fremgang fra 2013-2014, som er stigende til 2016, hvorefter Tysklands BNP vil falde svagt og 

                                                             
57

 Egen tilvirkning ud fra kvartalsrapporter i 2014.  
58

 Egen tilvirkning ud fra kvartalsrapporter i 2014. 
59 Estimater fra BMW’s hjemmeside viser en sammenlagt årlig fremgang (CAGR) fra 2010-2016 på 6,34 % for gruppen. 
60 Tallene er ligeledes baseret på BMW Group, ikke kun bilsegmentet. 

Q1 Q2 Q3 Q1+Q2+Q3 Q4 total

Antal solgte enheder 2013 448.200         506.321         481.657         1.436.178     527.620         1.963.798    

Antal solgte enheder 2014 487.024         533.187         509.669         1.529.880     433.918         1.963.798    

Udvikling 8,66% 5,31% 5,82% 6,52% -17,76%

2014 2013 2014 2013 2014 2013

i mio. € Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3

Eliminations

Revenues -3.688            -3.628            -4.283            -4.184            -4.135            -3.765           

Cost of sales 3.659             3.568             4.191             3.978             4.174             3.737             

Justeret for eliminations Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3

Revenues 13.240           12.642           14.649           14.435           14.421           13.809          

Cost of sales -10.147         -9.821            -10.974         -11.230         -11.084         -10.747         

Q1 Q2 Q3 gns

Udvikling i % fra 2013 til 2014 omsætning 4,73% 1,48% 4,43% 3,55%
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Europa som helhed vil ligge på omkring 2 %. USA kom godt ud af sidste halvår af 2014 og forventes at fortsætte 

væksten gennem perioden med en svagt aftagende vækst. Kina som er blevet BMW’s vigtigste enkeltmarked, 

forventes stadig at have langt højere vækstrater end de øvrige lande og regioner, om end med en faldende 

trend. Det ses blandt andet i at gennemsnittet historisk set (2005-2013) har ligget på over 10 %, hvorimod det 

fra 2014-2019 bliver forecastet til at ligge på 6,7 %.  

Ud fra ovenstående argumenter vurderes det, at fremgangen i amerikansk økonomi samt forsat vækst i Kina vil 

påvirke vækstraterne positivt i 2015 og 2016 samtidig med en lille bedring i Europa. Disse vil herefter falde i 

takt med stigende konkurrence og strammere lovgivning til et niveau omkring den historiske inflation på 2 %, 

som der ligeledes budgetteres med i terminalperioden.   

8.2.2 EBITDA-Margin 

EBITDA-marginen er over perioden steget fra 9 % til 17,6 % med et lille fald fra 2011 der toppede med 19 %. De 

19 % udsprang fra en ekstraordinært høj bruttomargin, da COGS var på det laveste niveau i den analyserede 

periode. Som nævnt i regnskabsanalysen, blev det vurderet at ”selling og adm. Expenses” fulgte den 

underliggende aktivitet, dog med svag stigning. Derfor vurderes EBITDA-marginen i store træk at være drevet 

af omsætningen. Med en forventet brutto-margin liggende omkring det historisk analyserede gennemsnit 

forventes EBITDA at stige en smule i 2015 til 18,5 %, og i budgetperioden ligge med en svagt stigende tendens i 

tak med omsætningen, for derefter at falde mod det historisk analyserede gennemsnit på omkring 16,15 %. 

Der budgetteres derfor med 16,50 % i terminalperioden. Faldet vil komme som en forventning om svagt 

stigende udgifter i ”selling og adm. Expenses” i forbindelse med aktivitetsfremgangen og pres på priserne som 

følge af intensiveret konkurrence.   

8.2.3 Depreciation & amortization 

Depreciation & amortization i procent af PP&E + Intangible assets har ligget mellem 22,40 % og 24,64 % med et 

gennemsnit på 23,38 %, hvilket vurderes stabilt. Derfor er der budgetteret med 23 % i hele perioden af PP&E + 

Intangible assets. Da PP&E ikke er en enkelt post i budgettet, tages der udgangspunkt i Total non-current 

assets. Det ses af nedenstående figur, at PP&E + Intangible asset har udgjort mellem 94 % og 88 % med et 

gennemsnit på 91 %. Derfor antages det i budgettet, at PP&E + Intangible udgør 90 % af Total non-current 

assets, hvorfra de 23 % Depreciation & amortization skal fratrækkes. Altså skal der af- og nedskrives 23 % af 90 

% af Total non-current assets. 

 

Figure 20 Egen tilvirkning ud fra årsrapporter 

Non-current assets 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Intangible assets 5.403                 5.230             4.892             4.682             4.648             5.646             

Property, plant  and equipment 10.454              10.465           9.906             10.257           12.047           13.357           

PP&E + Intangible assets 15.857              15.695           14.798           14.939           16.695           19.003           

Total Non-current assets 16.832              16.853           16.192           16.974           18.992           21.075           gns

PP&E + Intangible i % af Non current assets 94% 93% 91% 88% 88% 90% 91%
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8.2.4 Den effektive skattesats 

Den gennemsnitlige effektive skattesats i perioden er på 29,75 % og varierer mellem 21,36 % i 2009 og det 

højeste 34,19 % i 2011. Gennemsnittet ligger tæt på Tysklands marginale skattesats på 30,5 %, hvorfor der 

budgetteres med denne i hele perioden. 

8.2.5 NWC 

Net working capital findes ved: NWC = Current assets – Current liabilities. I analyseperioden har NWC varieret 

mellem -0,04 og -0,11 med et gennemsnit på -0,076, indikerende at BMW i gennemsnit har længere 

betalingstid til deres kreditorer, end de selv skal betale deres leverandører m.m. Dette forventes at vare ved 

gennem budgetperioden, hvorfor NWC sættes på et niveau til -0,08. 

8.2.6 Total non-current assets, Anlægskapital 

Med en negativ NW er total non-current assets faktisk større ned den investerede kapital og er derfor den 

vigtigste del af AOH. Den inverse værdi af total non-current assets har udviklet sig positivt gennem perioden 

med en stigning i 2013 som følge af opførelsen af en ny fabrik i Brasilien61. Da BMW løbende forventes at 

investere i ikke bare nye fabrikker og bygninger, men også maskiner m.m. vurderes det, at niveauet for 2013 

(inverse værdi af AOH) ikke vil ændres markant i budgetperioden. På baggrund af de tre kvartalsrapporter i 

2014 ses det, at den investerede kapital er steget som følge af højere inventory og PP&E. Den vil de første år 

ligge på niveau med 2014, for derefter at falde svagt i takt med stigende omsætning, for derefter at stige svagt 

igen som en forventning om, at løbende investeringer i produktionsapparatet vil stige lidt hurtigere end 

omsætningen. I terminalperioden budgetteres der med 0,35, som er på niveau med det historisk analyserede.  

8.2.7 Net  interest  bearing debt, NIBD  

NIBD har svinget kraftigt i den analyserede periode fra 5 % til -52 %. Som analyseret i regnskabsanalysen, har 

BMW netto finansielle aktiver i fire ud af de fem analyserede år baseret på gennemsnitsberegninger. De 

finansielle aktiver er blevet større i takt med den positive udvikling, og derfor forventes der i hele 

budgetperioden at fremkomme nettofinansielle aktiver (negativt NIBD). De rentebærende aktiver er steget i 

perioden grundet gunstig udvikling i valutakurser og efterfølgende gevinster på derivater (Financial assets). 

Dette forventes ikke at kunne vedligeholdes, og det vil mindske de finansielle aktiver. Dette ses også i de tre 

kvartalsrapporter for 2014, hvor NIBD udregnes til -3.906 mio. € i modsætning til 2013, som var på -8.743. NIBD 

forventes dog at stige i løbet af sidste kvartal i 2014 og udgøre 42 % af investeret kapital. ”Cash og cash 

equivalents” er også steget samtidig med, at rentebærende gæld er faldet. Det ses dog, at rentebærende gæld 

er steget i løbet af de tre første kvartaler af 2014. Der forventes stadig en stor andel af finansielle aktiver i 

forhold til investeret kapital, og derfor er der budgetteret med 25 %, som er lidt lavere end det beregnede 

gennemsnit fra de historiske tal, da udviklingen fra 2014 forventes at være retvisende for fremtiden. 

8.2.8 NBC, Net borrowing costs 

NBC har over perioden været negativt fire ud af fem år og varierer mellem 2,93 % og -10,36 % med et 

gennemsnit på 5,63 %. Udover dette svingende interval, er der i NBC en masse støj, der derfor gør, at NBC ikke 

                                                             
61 BMW årsrapport 2013. 
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kan sidestilles med virksomhedens reelle lånerente62. Derfor vælges der at budgetteres med den 

toneangivende 10-årige tyske statsobligation, der har en rente på 0,27 %63. Dette sikrer overensstemmelse 

med den historiske periode, hvor der alle år har været nettofinansielle omkostninger. 

I nedenstående figur ses proformaregnskabet baseret på ovenstående budgettering.  

Figure 21 Proformaregnskab, egen tilvirkning 

 

9.0 Værdiansættelse af BMW Group AG 
BMW AG’s fremtidige indtjening blev budgetteret i en budget- og terminalperiode i forrige afsnit, som var 

baseret på den strategiske analyse kombineret med den historisk baserede finansielle regnskabsanalyse.  

Formålet var her at finde det fremtidige cashflow, som i forbindelse med den egentlige værdiansættelse skal 

tilbagediskonteres med de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, kaldet WACC, grundet den valgte 

værdiansættelsesmodel. Værdiansættelsen vil blive testet gennem både FCFF og EVA-modellen for at påvise, at 

de teknisk skal give samme resultat. Herefter vil de fundne resultater og værdidrivere blive testet i en 

følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen vil blive baseret på en Monte Carlo-Simulation, MCS, hvor teori, 

fremgangsmåde og valg af model vil blive gennemgået i afsnit 10. 

                                                             
62 Petersen & Plenborg 2012, financial statement analysis 2012, side 117. 
63 http://www.tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield 

http://www.tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield
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9.1 Beregning af vejede gennemsnitlige kapital kapitalomkostninger, WACC 
Til brug for diskontering af det fremtidige cashflow skal WACC estimeres. Som nævnt i regnskabsanalysen, har 

BMW haft nettofinansielle aktiver, hvilket der ligeledes blev budgetteret med i hele perioden. For udregning af 

WACC, tages der derfor udgangspunkt i følgende formel64: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑉𝐸

𝑉𝑁𝐷𝐴
 𝑟𝑒 −  

𝑉𝑁𝐹𝐴

𝑉𝑁𝐷𝐴
 𝑟𝑓𝑎 ∗ (1 − 𝑡) 

WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

V0
NDA = Markedsværdi af virksomheden (V0

NDA = V0
E - V0

NFA) 

V0
E = Markedsværdien af egenkapitalen 

V0
NFA = Markedsværdien af netto finansielle aktiver 

re = Ejernes afkastkrav  

rfa = Afkastkrav på finansielle aktiver 

t = Marginal skattesats 

9.1.1 Beregning af markedsværdi på egenkapitalen  
Markedsværdien af egenkapitalen udregnes på baggrund af antal udestående aktier samt kursen pr. 

værdiansættelsesdato 1. februar 2015. Fra denne værdi skal fratækkes den bogførte egenkapital, så værdien af 

egenkapitalen uden den finansielle del af BMW fremgår, jf. regnskabsanalysen. 

Figur 22 Egen tilvirkning, 3. kvartalsrapport 

 

Slutkursen pr. 30. januar 2015 udgjorde 103,4 på common stock og 75,15 på preferred stock til en samlet værdi 

af: 601.995.000*103,4 + 54.260.000*75,15 = 66.323.922.000. Fratrækkes den bogførte egenkapital fra den 

finansielle del på 13.622.000.000 findes V0
E : 66.323.922.000 - 13.622.000.000 = 52.701.922.000 €, som hermed 

udgør markedsværdien af egenkapitalen for Automobile-segmentet. 

9.1.2 Beregning af markedsværdi på finansielle aktiver 
Markedsværdien af de nettofinansielle aktiver kan være svære at fastsætte, hvorfor der inddrages den 

historiske regnskabsanalyse for at gøre det mest retvisende. Fgear har historisk svinget mellem 0,06 og -0,34 

med et gennemsnit på -0,2, altså NFA på 20 % af egenkapitalen. Et niveau på 20 % vurderes derfor realistisk at 
                                                             
64 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2009, side 54. 

2013 %

antal aktier i 1000

voting Common stock 601.995                        92                            

non-voting preferred stock 54.260                           8                              

i alt 656.255                        100                          
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anvende i budget- og terminalperioden, hvilket stemmer overens med niveauet, der er budgetteret med (NIBD 

på -25 %), som giver en Fgear på -20 % i hele perioden. 

V0
NFA = V0

E * 20% 

V0
NFA = 52.701.922.000 * 20 % = 10.540.384.400 €, som hermed udgør markedsværdien af NFA. 

9.1.3 Beregning af markedsværdi på virksomheden 
Beregningen af virksomheden markedsværdi fremkommer hermed som en simpel formel: 

V0
NDA = Markedsværdi af virksomheden (V0

NDA = V0
E - V0

NFA) 

V0
NDA = 52.701.922.000 - 10.540.384.400 = 42.161.537.600 €. 

9.2 Afkastkrav på finansielle aktiver 
Som det fremgår af den reformulerede balance, har BMW nettofinansielle aktiver de sidste fire år. Dette 

skyldtes både en nedgang i NIBD samt en fremgang i Interest-bearing assets. I balancen ses det bl.a., at 

financial assets er mere end tredoblet og cash og cash equivalents er steget med ca. 33 %. For at fastlægge et 

afkastkrav på de finansielle aktiver, kigges der derfor på disse to poster og hvad der kan forventes i fremtiden. 

BMW udtrykker, at de udelukkende bruger derivater til hedging-formål, hvorfor der ikke forventes et afkast af 

disse i fremtiden. Derivater udgør størstedelen af ”financial assets”, der dog også indeholder ”fixed income 

securities” og ”Other debt securities” samt en lille andel aktier. Det fremgår, at disse obligationer er en 

blanding af korte og lange løbetider med ukendte renter. Det vurderes dog, at en 10-årig tysk statsobligation vil 

være en god proxy for disse obligationer med udgangspunkt i, at BMW skriver, at det er ”available-for-sales 

financial assets”65 og vurderes til at være meget likvide papirer. Ligeledes består ”cash og cash equivalents” af 

likvider samt indskud i banker på op til tre måneder.  

På baggrund heraf sættes afkastkravet til nettofinansielle aktiver (rfa) til den toneangivende 10-årige tyske 

statsobligation 0,27 %. 

9.3 Ejernes afkastkrav 
Ejernes afkastkrav skal fastsættes jf. afsnit 9.1 for at finde den endelige WACC. Formlen for ejernes afkastkrav 

fastsættes ved brug af CAPM-modellen, også kaldet Capital Asset Pricing Model: 

re = rf + β * ( E(rm) - rf) 

rf = risikofri rente 

β = Beta (systematisk risiko) 

rm = markedsporteføljens forventede afkast 

E(rm) - rf = markedets risikotillæg 

                                                             
65 Årsrapport BMW 2013 side 128. 
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CAPM-modellen fastsætter det forventede afkast på egenkapitalen med udgangspunkt i den risikofrie rente 

tillagt et risikotillæg, der bestemmes ved markedets risikotillæg ganget med virksomhedens betaværdi. Beta er 

udtryk for den systematiske risiko, der er ved den enkelte virksomhed og som ikke kan diversificeres væk. 

9.3.1 beregning af betaværdi 

Betaværdien er et udtryk for, hvor risikabel en aktie er i forhold til markedet og derfor hvordan den udvikler sig 

i forhold til samme. En betaværdi på 1 svarer til samme risiko som markedsporteføljen, over 1 er den mere 

risikofyldt end markedsporteføljen og vice versa under 1.  

Der er flere fremgangmåder til at bestemme en virksomheds beta på. Regression mellem virksomhedens afkast 

og markedsporteføljen, eller proxy for samme, common-sense-betragtning, benchmarking og offentliggjorte 

værdier fra finanshuse. Jf. afgrænsningsafsnittet vil der derfor i dette afsnit tages udgangspunkt i 

offentliggjorte værdier, som herefter vil blive tilpasset BMW’s kapitalstruktur i Automobile-segmentet. 

Reuters, cnbc og thomson Onebanker, har følgende betaværdier på BMW: 1,28, 1,15 og 1,26 henholdsvis. Et 

simpelt gennemsnit af de tre giver 1,23, som vil danne grundlaget for betaværdien. Denne værdi vil herefter 

blive tilpasset BMW’s kapitalstruktur via følgende formel66:  

β. gearet = β. ugearet 𝑥 (1 −
NFA

𝑉𝐸
 ) 

β. gearet = 1,23 ∗ (1 −
10.540.384.400  

52.701.922.000
 ) 

β. gearet = 0,984 

Udgangspunktet i formlen er, at forholdet mellem gæld, i dette tilfælde nettofinansielle aktiver, og 

egenkapitalen er konstant, hvilket ligeledes var en forudsætning i det budgetterede proformaregnskab. 

9.3.2 Beregning af risikofri rente 

Den risikofrie rente vil blive fastsat i forbindelse med en 10-årig tysk statsobligation som det bedste bud på et 

risikofrit aktiv. Dermed sikres det på et acceptabelt niveau, at varigheden fra det risikofrie aktiv stemmer 

overens med det cashflow, der skal tilbagediskonteres og er nomineret i samme valuta. Renten på en 10-årig 

tysk statsobligation er pr. 15. januar 0,27 % jf. afsnit 9.2. rf = 0,27 % 

9.3.3 Beregning af markedets risikotillæg  

Markedets risikotillæg er et tillæg, investorer kræver som følge af investeringer i aktier i forhold til det risikofrie 

aktiv med en tilsvarende tidshorisont. Der er flere forskellige måder, hvorpå risikotillægget kan beregnes, 

hvilket også er gjort af mange forskellige aktører(rundspørge, ex-post og ex.ante). Skat i Danmark anbefaler et 

risikotillæg i intervallet 4 %-5 %67, hvilket stemmer overens med et tilsvarende niveau fundet i en undersøgelse 

                                                             
66 Kilde: Koller, Goedhart & Wessels 2010 "Valuation and managing the values of companies", side 255. 
67 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813219.208529 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813219.208529
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foretaget af PWC tilbage i 2000,68 som lød på et interval mellem 4 % - 7,2 %, hvor 82 % af respondenterne 

anvendte 4 %-5 %.  Undersøgelsen blev foretaget med resultater fra 2005 til 2010. Skat argumenterer for, at 

risikotillægget ændrer sig over tid, men over længere tid ligger tillægget på deres anbefalede niveau. Ligeledes 

finder McKinsey & Company, at et spænd mellem 4,5 %-5,5 % er et retvisende interval69. Selv finanskrisen 

ændrede ikke drastisk på risikotillægget, hvorfor det vurderes, at 5,5 % som risikotillæg er retvisende. 

E(rm) - rf = 5,5%. Dermed kan ejernes afkastkrav fastsættes som:   

re = rf + β * ( E(rm) - rf) 

re =0,27% + 0,984*5,5% 

re = 5,68% 

9.4 Endelig WACC-beregning 
Nu er alle elementer i formlen fra afsnit 9.1, som derfor skal indsættes: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑉𝐸

𝑉𝑁𝐷𝐴
 𝑟𝑒 −  

𝑉𝑁𝐹𝐴

𝑉𝑁𝐷𝐴
 𝑟𝑓𝑎 ∗ (1 − 𝑡) 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
52.701.922.000

42.161.537.600  
∗ 5,68% −  

10.540.384.400 

42.161.537.600  
 0,27% ∗ (1 − 0,305) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1,25 ∗ 5,68% − 0,25 ∗ 0,27% ∗ 0,695 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 7,06% 

                                                             
68 "Prisfastsættelsen på aktiemarkedet " PriceWaterhouseCoopers , 2010.  
69 Koller, Goedhart & Wessels 2010 "Valuation and managing the values of companies", side 249. 
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9.5 Værdiansættelse 
Figur 23 Egen tilvirkning

 

Ovenstående figur viser værdiansættelse af BMW Group baseret på FCFF-modellen70. På baggrund af det 

budgetterede proformaregnskab og den beregnede WACC er værdien af egenkapitalen fundet til 107.594 mio. 

€ (107,594 mia. red.), hvilket med antal udestående aktier pr. 30/9-201471, jf. afsnit 9.1.1 giver en aktiekurs på 

167,84 pr. 1. februar 2015. Følgende forudsætninger danner grundlag for denne pris. 

Der tages udgangspunkt i, at forholdet mellem commen-stock og prefered-stock er den samme som ved de 

oplyste kurser pr. 30. januar (103,4 € og 75,15 €). Forudsætningen er, at prefered-stock udgør 72 % af 

common-stock, og prisen bliver derfor 120,84 € på prefered-stock pr. 1. februar 2015. Divideres dette med det 

samlede antal udestående aktier, bliver den udregnede kurs 163,84 €. Da regnskabet for BMW følger 

kalenderåret, skal der ligeledes foretages nogle enkelte korrektioner, så tallene fremkommer pr. 1. februar. 

Først og fremmest bliver der diskonteret med hele perioden i modellen. Teknisk betyder dette, at man 

forventer at al indtjening falder på den sidste dag i regnskabet. Reelt set falder indtjeningen i gennemsnit i 

midten af året, hvorfor der burde diskonteres med halvperioder (0,5, 1,5,  2,5 etc.). Dette kan der korrigeres for 

ved at tage √1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 * enterprise value. Herefter tillægges (fratrækkes) NFA (NFF). Nu skal equity value 

fremskrives med én måned (fra 31/12-2014 til 1/2-2015). Dette gøres ved √1 + 𝑟𝑒
12

 * equity value. Altså 

fremskrive med afkastkravet på egenkapitalen. Dettes skal ligeledes gøres for den bogførte værdi fra financial 

services. Dog bliver denne så fremskrevet med afkastkrave til egenkapital (re) fra automobile-segmentet og ikke 

sin egen re,, hvilket er en kilde til fejl. En diskussion omkring dette og opgavens fremgangsmåde vil blive 

foretaget i afsnit 9.7.  

Disse korrektioner er foretaget og fremgår af ovenstående figur, hvor kursen for common-stock blev beregnet 

til 167,84 via FCFF-modellen. Hermed er det muligt at sammenholde den beregnede kurs pr. 1 februar med den 

                                                             
70 Se vedlagte USB-nøgle for værdiansættelse via. EVA-modellen, samt bilag 14. 
71 3. kvartalsrapport BMW kan være ændret til værdiansættelsestidspunktet. 

Værdiansættelse - FCFF model

2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 F 2020 F 2021 F

FCFF i mio. € 2.589                        5.867            5.206                          5.496            4.195            4.919            3.299            4.903            

WACC 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06%

diskonteringsfaktor 0,9341 0,8725 0,8150 0,7613 0,7111 0,6643 0,6205

PV af FCFF 2.418                        5.119            4.243                          4.184            2.983            3.268            2.047            

PV af budgetperiode 24.263                     

pr. 1 februar 2015

PV af terminalperiode 60.175                     

Virksomhedsværdi 84.438                     87.366,16                  

bogført værdi af NFA 6.503                        6.503                          

Værdi af egenkapital automotive 90.941                     93.869                        

Bogført værdi af egenkapital, Financial services 13.662                     13.725                        

Total værdi af egenkapital BMW Group 104.603                   107.594                     

Terminal periode

Terminal periode

Budgetperiode
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officielle kurs. Her tages der udgangspunkt i slutkursen pr. 30. Januar, som lå på 103,4. 

 

Figur 24 egen tilvirkning 

Altså en forskel på 64 € svarende til et stigningspotentiale på 62 %. Det kan tænkes, at den relative store 

forskel der fremkommer skyldtes, at der i opgaven er analyseret, at BMW Group er i besiddelse af skjult 

værdipotentiale. Der kan dog være mange forklaringer på, hvorfor denne forskel fremkommer. Enten skal det 

findes i denne opgave og de tilhørende forudsætninger eller også i markedets vurdering af BMW Group.  

9.6 Problemstilling og diskussion vedrørende fremgangsmåde (beta, risko →WACC)  
Som nævnt i regnskabsanalysen, blev den finansielle del af forretningen tilhørende BMW Group udeladt af 

analysen, hvorfor den ovenstående FCFF-model og beregning ligeledes fokuserer på bil-segmentet. Den 

bogførte værdi af egenkapitalen tilhørende den finansielle del blev tillagt for at finde den total værdi af 

egenkapitalen for BMW Group. Der er imidlertid åbenlyse problemer ved denne fremgang. 

Ved delkonklusionen om den aktuelle aktiepris er underestimeret, inddrages værdien af hele BMW Group, 

baseret på en analyse, der faktisk kun inddrager den ene del af virksomheden. Dette kan være i orden, hvis den 

del af virksomheden, som vurderes som den grundlæggende driver bag væksten, udgør den klart største del af 

virksomheden og hvis risikoen i de to dele af virksomheden ikke er markant anerledes fra hinanden.  

Risikoen bliver afspejlet i de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), som ligeledes bliver brugt 

til at tilbagediskontere det beregnede cashflow. En skævhed i risikoen i de to dele af virksomheden i forhold til 

den samlede risiko for hele virksomheden, vil derfor betyde skævhed i den risiko, som cashflows 

tilbagediskonteres med. Dette vil give et misvisende resultat. Når man som investor køber en aktie i BMW, 

køber man risikoen tilknyttet hele BMW og ikke kun bilsegmentet. I denne opgave fokuseres på bilsegmentet 

og risikoen (WACC), der blev udregnet fra afsnit 9.1 – 9.4, afspejler derfor kun risikoen, der tilknyttes 

bilsegmentet. Fra regnskabsanalysen blev det konkluderet, at der i næsten hele perioden var nettofinansielle 

aktiver, hvorfor der ligeledes blev budgetteret med dette. Dette efterlader et indtryk af, at BMW har en meget 

lav gearing, hvilket ikke vurderes retvisende. Grundet NFA, bliver risikoen, med udgangspunkt i en 

konkurstankegang, lavere, hvilket afspejles i den fundne Beta på 0,984 fremfor gennemsnittet på 1,23. 

Damodaran72 laver årlige undersøgelser omkring beta-værdier og Cost of capital. Den seneste fra 5. januar 

2015 baseret på Europa, har udregninger vedrørende ”Auto & Trucks”. Resultater fundet under denne 

kategori, er baseret på gennemsnit for 16 europæiske virksomheder. Følgende resultater kan findes:  

rf = 2,17%, Risikotillæg = 6,88%, Beta levered = 1,80, re = 14,54%,  E/(D+E) = 41,58%, D/(D+E) = 58,42% after-tax 

cost of debt = 2,74% WACC = 7,65%73. 

                                                             
72Se Excel-ark på vedlagt USB-nøgle. 

Pris pr. aktie

Beregnede pris Common-stock pr. 1 februar 2015 167,84                     

Officielle slutkurs Common-stock pr. 30 januar 2015 103,4

Forskel mellem Beregnede kurs og slutkurs 64,44                        
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Under forudsætning af, at ovenstående gennemsnit på 16 europæiske aktører også er retvisende for BMW, 

tegner der sig et andet billede af beta, kapitalstruktur og risiko. WACC er højere her end den beregnede på 7,06 

%. 

Optimalt set skal risikoen tilknyttet den finansielle del derfor indregnes. Dette kan gøres på flere måder. 

For det første kunne det antages, at den bogførte værdi fra det finansielle segment, der bliver tillagt, i forvejen 

afspejler risikoen i det finansielle segment. Ud fra Damodarans’s estimater, må risikoen derfor være højere end 

i bilsegmentet for at trække 7,06 % op imod gennemsnittet for industrien på 7,65 %. Hvis det forventes, at den 

bogførte værdi allerede afspejler risikoen, behøves ingen yderligere justeringer. Dette vil ligeledes være denne 

opgaves udgangspunkt. 

Der kunne også justeres for WACC på bilsegment, så den afspejler højere risiko og gearing. Derfor skulle WACC 

ligeledes afspejle en anden kapitalstruktur end den budgetterede. Bilsegmentet ville altså blive diskonteret 

med en højere risiko, hvorfor den finansielle del ligeledes skulle diskonteres med en WACC, der var tilsvarende 

lavere. Forholdet imellem disse to WACC (WACC for bilsegment og WACC for Financial services) skulle stadig 

være sådan, at man ville ende med samme resultat, som hvis man fandt WACC for gruppen og diskonterede 

gruppens cashflow med denne, da det vægtede gennemsnit af WACC for bilsegment og financial services udgør 

gruppens risiko. 

Den fundne WACC i opgaven på 7,06 %, kan derfor vurderes til at være underestimeret, hvis tidligere 

forudsætning om, at den bogførte egenkapital fra financial services afspejler risikoen i samme, ikke holder. 

Derfor vil risikoen og dens delelementer blive vurderet nøje i den efterfølgende følsomhedsanalyse, Monte 

Carlo Simulation (MCS). Denne MCS vil give et bedre overblik over, hvor følsomme de fundne værdidrivere og 

tilhørende resultat er. 

9.7 ”Up”-scenarie 
I de næste to afsnit vil der blive gennemgået et ”up”- og ”down”-scenarie. Der vil i begge tilfælde blive taget 

udgangspunkt i proformabudgettet og herfra tage en mere positiv udvikling eller en mere negativ udvikling. I 

begge tilfælde ændres den budgetterede WACC ikke. 

I ”up”-scenariet forudsættes vækstrater, der er tættere på de historiske analyserede. Hvis der forventes en 

global økonomisk fremgang, hvor USA forbedrer sig endnu mere, Kina fastholder høje etcifrede vækstrater og 

Europas vækst forbedres markant, vil det have stor positiv effekt på BMW. Hvis olieprisen samtidig forbliver 

lav, vil dette understøtte den positive effekt. Der er derfor forudsat en konstant vækst på 9 % om året i 

budgetperioden og 4 % i terminalperioden. Samtidig forventes svagt bedre marginer som følge af 

effektiviseringer og stordriftsfordele i produktionen. EBITDA-marginen sættes derfor til 19 % i både budget- og 

terminalperiode.   

I bilag 15 ses det tilhørende cashflow og værdiansættelse, og det fremgår at den samlede værdi af 

egenkapitalen er steget til 221.686 mio. € fra 107.594 mio. €, hvilket svarer til mere end en fordobling. En 

                                                                                                                                                                                                                 
73 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ → Data → Current data → Cost of capital by industry sector → Europe. 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
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forøgelse på 114.092 mio. € svarende til 206 %. Hermed stiger aktiekursen altså fra 167,84 til 345,81 på 

common-stock og til 337,80, hvis der tages udgangspunkt i alle aktier.  

9.8 ”Down”-scenarie 
I et ”down”-scenarie sættes en mere pessimistisk udvikling på budgettet på baggrund af den strategiske og 

regnskabsmæssige analyse, som forventes at udvikle sig mere uhensigtsmæssigt.  

I modsætning til ”up”-scenariet tager ”down”-scenariet udgangspunkt i, at økonomien tager et dyk. 

Økonomien i USA vil falde tilbage, Kinas økonomi vil opleve fortsat faldende vækstrater og Europa vil opleve 

negativ udvikling som følge af geopolitisk uro og dertilhørende usikkerhed. En udvikling i væsentlig strammere 

lovgivning vil ligeledes påvirke omsætningsvæksten negativt og ligeledes presse EBITDA-marginen. Strengere 

lovgivning ville b.la. omfatte væsentlig strammere miljøkrav samt en kraftig stigning af nye billicenser i Kina. 

Der budgetteres derfor med en vækstrate på 2 % i budgettet frem til terminalperioden, der sættes til 1,5 %. 

Som følge af strammere lovgivning forventes højere omkostninger og EBITDA-marginen sættes derfor til 14 % i 

hele budgettet. 

I bilag 16 ses den tilhørende værdiansættelse med udgangspunkt i ovenstående. Her fremgår det, at værdien af 

egenkapitalen estimeres til 70.607 mio. € svarende til en aktiekurs på 110,14 for common-stock og 107,59 for 

det samlede antal aktier. Faldet fra 107.594 mio. € er et fald på 34 % i forhold til det oprindeligt budgetterede.  

Disse to scenarier vil efterfølgende blive sammenlignet med resultaterne, der fremkommer af MCS-analysen. 

10. Følsomhedsanalyse / Monte Carlo-simulation 
Den estimerede kurs pr. aktie, samt den samlede beregnede værdi i foregående afsnit, beror på en række 

forudsætninger, der er taget stilling til i løbet af opgaven. Udgangspunktet for den beregnede kurs består i 

hovedtræk af den strategiske analyse samt den regnskabsmæssige analyse, der udmundede i et budget og 

proformaregnskab, der ligeledes bygger på en række antagelser om den forventede fremtidige udvikling. Da 

verden, eller BMW, hverken er statisk eller deterministisk, er alle disse antagelser, estimater og forudsætninger 

forbundet med enorm usikkerhed. Grundet konstant forandring i omverdenen og hos BMW kan og vil disse 

antagelser, estimater og forudsætninger ændre karakter. Disse ændringer vil påvirke den underliggende kurs 

og derfor afvige fra den estimerede kurs i denne opgave. Det er derfor helt essentielt at lave en 

følsomhedsanalyse på de værdidrivere og forudsætninger, der er anvendt i budget og proformaregnskab for at 

vurdere følsomheden i samme og disses påvirkning på den estimerede kurs. 

Ved en traditionel følsomhedsanalyse justeres modellens input manuelt, og dermed opstilles nogle meget 

forsimplede ”what if”-analyser, oftest fordelt på to dimensioner. Det kunne eksempelvis være, at man kiggede 

på WACC og terminalvækst. Et tænkt eksempel med en WACC på 10 % og terminal vækst på 3 % - hvordan ville 

modellens resultat ændre sig, når vi ændrer ved disse to input? Så opstilles der måske en 5x5 matrix med 

mulige udfald for WACC og terminalvækst på henholdsvis x-aksen og y-aksen med både højere og lavere 

værdier, og inde i matrixen de tilhørende værdier under de forskellige scenarier. Dette kan understøttes af 
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deciderede udregninger af ”best-” og ”worst case”-scenarier, som udtryk for det bedst og værst mulige udfald 

af estimater og forudsætninger. 

Denne fremgangsmåde fører imidlertid kun til et begrænset antal af nye deterministiske udfald. Samtidig er det 

umuligt at sige noget om de sandsynligheder, der er forbundet med de forskellige udfald. For at omgå disse 

begrænsninger og acceptere, at opgavens opbygning samt antagelser, estimater og forudsætninger er 

forbundet med stor usikkerhed, er der derfor valgt at bruge MCS i følsomhedsanalysen. Formålet er, med 

udgangspunkt i budgettet, at kigge på de underliggende forudsætninger for modellen og justere de af dem, 

som vurderes at have størst indflydelse. Dette vil sikre et interval af mulige udfald i stedet for én specifik kurs. 

Dette vil sætte den oprindelige estimerede kurs i et langt bredere perspektiv og være med til at vurdere 

realismen i samme. 

Det skal understreges, at gennemgang af teori og underlæggende forudsætninger m.m. af MCS bliver foretaget 

på et plan, der sikrer forståelse for og indblik i området og anses langt fra at være udtømmende.  Opgaven her 

anvender MCS til et praktisk formål, for at give indblik i mulighederne ved metoden. Større teoretisk 

gennemgang og diskussioner ligger uden for denne opgave. 

10.1 Generelt om Monte Carlo-simulation  
Monte Carlo-simulation er, som navnet antyder, en simulering. En simulering kan forstås som en imitation af 

en virkelig proces eller system74. Ved at simulere virkelige egenskaber eller stokastiske processer, kan der 

tegnes et bredere billede af, hvordan en potentiel udvikling kan være under forskellige scenarier med mange 

inputs. Disse inputs vil som udgangspunkt måske blive opstillet deterministisk, fx som et enkelt estimat, men 

med betydelig usikkerhed tilknyttet. Dernæst skal disse inputs altså simuleres. Ved en MCS foregår det 

grundlæggende på den måde, at der foretages en række ”what if”-analyser på modellens inputs.  

Et tænkt og enkelt eksempel kunne være at fastsætte kursen på en aktie. Hvis det forudsættes, at aktiens pris 

udelukkende baseres på omsætningen, vil et estimat på samme altså føre til en estimeret kurs. Usikkerheden 

omkring hvad omsætningen bliver i fremtiden gør, at MCS kan anvendes til at finde en lang række udfald. 

Eksempelvis kan det forudsættes, at væksten for omsætningen vurderes til maks. at falde 30 %, mest 

sandsynligt vil den stige 10 % med et forventet maksimum på 50 %75. Programmet foretager herefter en lang 

række simuleringer af væksten for omsætningen og skaber dermed en fordeling indenfor det angivne interval. 

Ovenstående eksempel illustrerer det faktum, som MCS bygger på, nemlig de store tals lov. Store tals lov siger, 

at en række uafhængige stokastiske variable med samme middelværdi og varians vil konvergere mod 

middelværdien (den sande værdi), når antallet af simuleringer (eller stikprøver), n, går mod uendeligt. 

Simuleringerne i MCS bygger altså på, at der fremkommer massevis at forskellige estimater indenfor et givet 

interval. Der skal derfor anvendes tilfældige tal, der skal afhjælpe denne problemstilling.  

                                                             
74 Monte Carlo simulation and Finance, Don L. McLEISH, 2005, side 3. 
75 Dette er et eksempel på en triangulær fordeling, mere herom senere. 
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10.1.1 Tilfældige tal 

Tilfældige tal er helt og aldeles centrale for MCS. De ses som en motor, der driver de mange simulationer i 

processen. Dette betegnes som at have/finde en tilfældigheds talgenerator og vil i dette afsnit blive 

gennemgået. Et eksempel på fremskaffelse af tilfældige tal vil blive fremført. 

Tilfældige tal kan overordnet ses som en serie af tal, der er frembragt af en generator på en måde, der på 

forhånd ikke er fastlagt. Derfor vil tallene, alt andet lige, efterfølgende ikke kunne skabes igen på samme måde 

og vil derfor blive forskellige hver gang, de forsøges genskabt. Dette er desværre ikke tilfældet, når det gælder 

tal, der er tilfældigt genereret på en computer. Af samme årsag opfylder disse tal som udgangspunkt ikke 

tilfældige tals egenskaber. Derfor betegnes disse tal oftest som pseudo-tilfældige tal. Disse tal opfylder mange 

af egenskaberne tilhørende tilfældige tal, men er grundlæggende set ikke tilfældige tal. Ideelt set er de så 

uforudsigelige som overhovedet muligt. MCS i denne opgave bliver ligeledes baseret på pseudo-tilfældige tal, 

da de bliver generet af Crystal ball’s generator: ”John von Neumann once made a classical remark stating that 

anybody producing random numbers by applying arithmetic method is in at state of sin, since random numbers 

generated by computers are not trully random and hence often referred to as pseudo-random”76. Der udføres 

forskellige tests for at se, om de pseudo-tilfældige tal er tilstrækkelig tilfældige til at de kan anvendes til 

formålet. Sådanne test vil blive beskrevet senere, men ikke anvendt i opgaven. Nedenfor vil en gennemgang af 

en sådan generator blive foretaget med eksempel og med udgangspunkt i Crystal ball’s talgenerator. 

10.1.2 Tilfældigtalsgenerator og Crystal ball 

Der er mange forskellige måder, hvorpå systemerne ”trækker” tilfældige tal. I Crystal ball bliver de såkaldte 

”congruential generators” anvendt. I dette tilfælde en ”linear congruential generator” (LCG).  Problemet med 

LCG er, at de tilfældige tal man får som output efter noget tid begynder at gentage sige selv, hvilket faktisk gør 

sekvenserne deterministiske. Det er derfor vigtigt, at tilstrækkelig mange tal bliver produceret, før gentagelsen 

indtræffer. Netop af denne årsag fremkommer udsagnet pseudo-tilfældige tal.  

Den LCG-rekursive formel der følges i Crystal ball er:   

Zi = (aZi-1 + c) (mod m)77 

Her ses det, at hele modellen faktisk er deterministisk, fordi a, c og m, vælges på forhånd. Det forrige resultat 

er med til at bestemme det nye og er netop grunden til, at rækken til sidst begynder at gentage sig selv. 

Endvidere antages det, at de pseudo-tilfældige tal stammer fra en uniform fordeling. En uniform fordeling er en 

fordeling, hvor der lægges lige stor vægt på alle de mulige udfald. I praksis stammer alle andre distributioner 

fra bearbejdning af diskrete uniforme tilfældige tal78.  

Den mængde af tal som generatoren genererer inden tallene begynder at gentage sig selv, kaldes for 

generatorens cyklus. Længden af denne cyklus kaldes for generatorens periode. Zi er det tilfældige tal i en given 

                                                             
76

 Equity valuation – Models from Leading Investment Banks, Edited by: Viebig, Poddig and Varmaz. 2008 side 86 mellem 
fodnote 6 og 7. 
77 Financial modelling with Crystal ball and Excel 2nd edition, John Carnes, side 279 (B.1). 
78 Monte Carlo simulation and Finance, Don L. McLEISH, 2005, side 78. 
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periode, a er multiplikatoren, c er tilvæksten (”increment”) og m er modulus. For at sætte gang i modellen, 

startes med Z0 som kaldes for seed.  M, kaldet modulus, repræsenterer ”modulo reduction”, som betyder, at 

man tager forskellen efter man har divideret med m, det højeste antal gange så det giver et heltal. 

eksempelvis: 31 (mod 8) = 7. det fremkommer ved: 3*8 = 24 forskellen mellem 31 og 24 = 7. ligeledes giver 3 

(mod 8) = 3, fordi 8 går 0 gange op i tre (heltal) og forskellen mellem 3 og 0 = 3. Ligeledes 11 (mod 8) = 3 osv. 

denne fremgangmetode sikrer, at tallet der bliver output, er et heltal.  

10.1.2.1 Eksempel på LCG 

I ovenstående formel sætte følgende værdier: a = 1, Z0 = 1, c = 3 & m = 8. Dette betyder, at den længste 

periode muligt er m = 8. Der bliver altså produceret otte tilfældige heltal, før kæden vender tilbage til den 

oprindelige begyndelse (seed, Z0), hvorfra de samme værdier derfor vil fremkomme. 

Zi = (aZi-1 + c) (mod m) 

Z0 = 1,  Z3 = (1*7 + 3) mod 8 = 2 Z6 = (1*0 + 3) mod 8 = 3 

Z1 = (1*1 + 3) mod 8 = 4 Z4 = (1*2 + 3) mod 8 = 5 Z7 = (1*3 + 3) mod 8 = 6 

Z2 = (1*4 + 3) mod 8 = 7 Z5 = (1*5 + 3) mod 8 = 0 Z8 = (1*6 + 3) mod 8 = 1 

Når vi har fundet Z8, ses det med det samme, at Z0 = Z8 , hvorefter rækken er tilbage på sin initiale værdi (seed). 

Herefter vil den gentage sig selv. 

Det er nødvendigt med en så lang periode som muligt for at sikre, at gentagelse ikke sker for tidligt. Det er 

vigtigt at sørge for, at de input der er i formlen sikrer, at der kan produceres en talrække, der er mindst lige så 

lang som antallet af simuleringer, der vil blive anvendt. Hvis den samme talrække genbruges, vil det ikke øge 

præcisionen, men derimod blot mindske variansen. Den maksimale periode for en generator af ovenstående 

karakter er som nævnt m = 8. 

I Crystal ball anvendes følgende LCG: Zi = (62.089.911 Zi-1)(mod 231 – 1 ), hvor m = 231 – 1 = 2.147.483.647, som 

er et primtal. Crystal ball’s generator, som har en periode på m-1, 231 – 2 = 2.147.483.646. Altså genereres der 

over 2. mia. tilfældige tal, før rækken begynder at gentage sig selv, hvilket vurderes at være mere end 

tilstrækkeligt. Hvis man ikke selv ansætter Z0 (seed), gør Crystal ball det baseret på antallet af millisekunder 

siden Windows sidst blev startet på den enkelte computer79. Der findes mange andre generatorer, som dog 

ikke vil blive yderligere beskrevet her80.  

10.2 Test af de pseudo-tilfældige tal 
Som det fremgik af afsnit 10.1.1 er de tilfældige tal, fremstillet af Crystal ball og andre generatorer og software 

ikke ”rigtige” tilfældige tal, hvorfor de refereres til som pseudo-tilfældige. For at sikre, at de pseudo-tilfældige 

tal stadig kan anvendes til formålet, er der en række tests man kan foretage for at undersøge, om de opfylder 

nok egenskaber af tilfældige tal. De nedenstående tests er to ud af mange mulige. Valget af modellerne er 
                                                             
79 Financial modelling with Crystal ball and Excel 2nd edition, John Carnes, side 282. 
80 Der henvises til: Monte Carlo simulation and Finance, Don L. McLEISH, 2005. 
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tilfældigt og skal blot tjene det formål at undersøge, hvorvidt det er muligt at klarlægge, om tallene opfylder at 

være tilfældige og uniform fordelt. 

Uniform fordelte tal er tal, der er ligeligt fordelt mellem 0 og 1. For at sikre, at disse to ekstremer ikke 

forekommer, da de teknisk har en sandsynlighed på 0, kan man justere outputtet. Ved at tage diverse Z i tilægge 

0,5 og dividere med m, sikres det, at tallene 0 og 1 aldrig forekommer: 

𝑍𝑖 + 0,5

𝑚
 

10.2.1 Runs Test81 

Runs test tester for, hvorvidt der er systematik i den talrække, der fremkommer. Hvis talrækken skal være 

uafhængig, må der naturligvis ikke være tegn på systematik. Testen går derfor ud på at se, om hypotesen om 

rækken af n tal er uafhængige under antagelsen om, at tallene er identisk kontinuert distribueret. Hvis der 

tages udgangspunkt i talrækken 0,21, 0,33, 0,45, 0,21, 0,19, 0,5, 0,4, 0,7 0,65, 0,45, hvor ændringen fra tal til tal 

beskrives med et ”+” eller ”-” afhængig af om ændringen er positiv eller negativ. Den ovenstående talrække 

kan derfor beskriver som: + + - - + - + - -. Definitionen på et ”run” er antallet af gange, der skiftes fortegn i 

rækken. I dette tilfælde er antallet af runs (R=6). Hvis det antages, at rækken er uafhængig og kontinuert, kan 

det eftervises, at E (R ) = 
2𝑛−1

3
 og Var (R ) = 

3𝑛−5

18
.  Når n ≥ 25 kan distributionen af R approksimeres til 

normalfordeling, hvorefter hypotesen om uafhængighed kan testes ud fra følgende formel: 

𝑅− 
2𝑛−1

3

√
3𝑛−5

18

 ˃ α 

Hypotesen afvises, hvis resultatet i ovenstående ligning (ligningen skal være i absolutte termer) er større end 

fraktilen, der testes for. Hvis man eksempelvis tester på et 5 %-niveau vil α ≈ 1,96. Er resultatet af ligningen 

over 1,96, forkastes hypotesen om, at tallene er tilfældige. Eksempel: n = 50 og 10 runs (R = 10) og man tester 

på et 5 % niveau α ≈ 1,96 Fås:  

10− 
100−1

3

√
150−5

18

 = 8,10 ˃ 1,96 

I dette tilfælde ville hypotesen om tilfældighed i talrækken blive forkastet og ville derfor ikke kunne anvendes 

som en approksimation til tilfældige tal. 

10.2.2 Test af uniformiteten 

En anden simpel test der kan foretages er at undersøge, hvorvidt outputtet virkelig er uniformt fordelt mellem 

0 og 1. Som sagt vil en uniform fordeling betyde, at tallene, der fremkommer, bliver fordelt ligeligt i hele 

intervallet mellem 0 og 1. Testen inddeler intervallet fra 0 til 1 i x-antal lige store intervaller. Herefter er det 

                                                             
81 Monte Carlo simulation and Finance, Don L. McLEISH, 2005 side 86 + 87. 



Side 56 af 121 
 

muligt at observere, hvor mange af tallene der hører under hvilke intervaller. Hvis man f.eks. inddeler det i fem 

intervaller, kan der skabes følgende skema:  

0,00 – 0,2 0,2 – 0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 

≈ 20 % ≈ 20 % ≈ 20 % ≈ 20 % ≈ 20 % 

Pointen er her, at der til hvert interval skal forefindes 20 % af de tilfældige tal. Det er naturligvis muligt at lave 

væsentlig mindre intervaller, da udfaldet skulle være det samme i halerne.  

Andre tests omkring uniformitet kan nævnes: 

 Serie korrelation 

 Chi-squared test 

 Kolmogorov-smirnov test 

 Spectral test 

Disse test vil dog ikke blive uddybet yderligere.  

10.3 Fordelingerne i Crystal ball 
I forrige afsnit blev der gennemgået teori omkring generering af tilfældige tal og vigtigheden af samme i MCS. 

Det næste skridt er at fastlægge, hvilke fordelinger inputvariablene skal følge. Når fordelingen er blevet 

fastlagt, bliver der simuleret x antal gange ved hjælp af de tilfældige tal. Derfor er det helt essentielt, hvilke 

fordelinger der vælges til input variablene (value drivers), da de fastlægger indenfor hvilket interval 

simuleringerne falder.   

Problemet er, at det ikke nødvendigvis fremgår, hvilke fordelinger de forskellige input variable følger. Som 

udgangspunkt vil fordelinger blive baseret på historiske data. Problemet med historiske data er imidlertid flere. 

For det første kan det være, at mængden af data ikke er tilstrækkelig, hvis overhovedet til stede. For det andet 

kan virksomheden have gennemgået en transformation over en periode, der gør historiske data 

usammenlignelige over tid.  

Derfor vil der nedenfor blive gennemgået de mest kendte fordelinger, der samtidig vurderes at være mest 

relevante i forhold til denne opgave samt hvilke fordele og ulemper, der følger med. Der vil blive taget 

udgangspunkt i fordelinger som Crystal ball har samt dem, der er mest udbredte og mest relevant for opgaven. 

Der er grundlæggende to kategorier af fordelinger. Diskrete fordelinger og kontinuerte fordelinger. De diskrete 

fordelinger/variable er kendetegnet ved faste definerede udfaldsrum, f.eks. ja/nej eller 1-6 (terninger). De 

kontinuerte fordelinger er kendetegnet ved, at variablene kan antage alle værdier inden for et givent interval. 

Da de forskellige valuedrivers er budgetteret i % af omsætningen (relativt), vil der blive lagt størst vægt på de 

kontinuerte fordelinger, da disse vurderes langt mere relevante i denne sammenhæng.  
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Herefter vil der blive diskuteret lidt om problematikken omkring valg af fordeling og hvilke mulige fejlkilder, der 

kan være i forbindelse med MCS.  

10.3.1 Normalfordeling 

Normalfordelingen er nok den mest kendte kontinuerte fordeling, fordi den beskriver en række naturlige 

fænomener såsom afkast på aktier, inflationsrate, salgsvækst, personer højde eller vægt m.m. Endvidere har 

den en meget magtfuld egenskab, da den kan bruges i forbindelse med ”Central Limit Theorem”.  Denne siger, 

at gennemsnittet af et tilstrækkeligt stort antal gentagelser af tilfældigt valgte variable, hver med en defineret 

forventet værdi og varians, approksimativt vil være/blive normalfordelt uafhængig af de underliggende 

distributioner82.  Da fordelingen er defineret gennem stikprøvens gennemsnit og standardafvigelse, er 

observationerne symmetrisk omkring middelværdien (gennemsnit) og fremstår som den kendte klokkeformede 

fordeling. 

Figur 25 Normalfordeling 

 

Det er mere sandsynligt for værdierne i normalfordelingen at lande omkring middelværdien end langt fra 

samme. Da fordelingen er symmetrisk omkring middelværdien, kan man via standardafvigelsen fastlægge 

mængden af observationer med x -% sandsynlighed. En standard afvigelse til hver side af middelværdien 

indeholder fordelingen ca. 68 % af observationerne. To standardafvigelser til hver side indeholder den ca. 95 % 

og tre standardafvigelser til hver side indeholder fordelingen ca. 99% af observationerne. Fordelen ved 

fordelingen er naturligvis dens stærke empiriske relevans og dens symmetri. Men ulempen ligger i, at visse 

variable ikke ligger symmetrisk omkring gennemsnittet, men med en skævhed (enten positiv eller negativ). Et 

eksempel i denne opgave kunne være estimerede risikofri rente. Der bliver taget udgangspunkt i 0,27 % for en 

10-årig tysk statsobligation. Selvom det er umuligt at spå om fremtiden, ville en normalfordeling med 

middelværdi på 0,27 % nok ikke være en god approksimation. Hvis der kigges på historiske data, vil man 

givetvis forvente, at den risikofrie rente i fremtiden vil have større sandsynlighedsmasse i et scenarie med 

højere renter end middelværdien og uden negative værdier (positiv skævhed, lognormal). 

                                                             
82 http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem 
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Figur 26 Skævhed, egen tilvirknig 

  

10.3.2 Uniform fordeling 

Som nævnt i tidligere afsnit, herunder afsnit 10.2.2, er den uniforme fordeling en kontinuerlig fordeling, hvor 

alle udfald er defineret mellem et maksimum og minimum og har den samme sandsynlighed for at indtræffe. 

Dermed skabes et rektangulært billede, som også kaldes rektangulær fordeling eller lige fordeling.  

Figur 27 Uniform fordeling, Crystal ball 

 

Fordeling bliver anvendt, når man ingen viden har om de sandsynlige udfald.  Af samme årsag er det ikke 

mange variable der beskrives ved denne fordeling. Fordelen ved denne fordeling er, at hvis man er ”på ukendt 

farvand” kan det være en god fordeling at starte med, da alle udfald vægtes med samme sandsynlighed. Hvis 

man efterfølgende bliver klogere på variablen, der estimeres eller man får mere data til hjælp, kan man 

efterfølgende skifte den uniforme fordeling ud med en, der passer data/variablen bedre. 

10.3.3 Triangulær fordeling 

Den triangulære fordeling er, som navnet antyder, en fordeling, der ligner en trekant. Den opdeler data i 

minimum, maximum og ”most likely”. Netop disse attributter gør den anvendelig i mange sammenhænge. Fx 

når der er begrænset eller ingen data at tage udgangspunkt i, men man har en fornemmelse af de mulige 

udfald. Dermed bliver denne fordeling oftest anvendt som et første estimat og erstattet på et senere tidspunkt, 

når viden omkring variablen bliver større. Fordelingens enkelthed er derfor også dens svaghed. Fordelingen 

bliver afskåret med minimum- og maksimumværdier. Usikkerheden om disse værdier, fordi den triangulære 

fordeling lægger større vægt på de ekstreme værdier (minimum og maksimum værdierne) end 

normalfordelingen. Denne fordeling er derfor en smule primitiv, men kan være særdeles brugbar som et tidligt 

estimat.  

Figur 28 Triangulær fordeling Crystal ball 
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10.3.4 Lognormal fordeling 
Figur 29 Lognormal fordeling, Crystal ball 

 

Den lognormale fordeling er en fordeling, hvor en tilfældig variabel hvis naturlige logaritme følger 

normalfordelingen. I modsætning til normalfordeling er lognormalfordeling bundet af 0 på venstre side, men er 

ikke bundet af noget på højre side. Derfor kan variablen ikke blive negativ, men er uendelig positiv (positiv 

skævhed, højre skæv). Dette gør den god til at skildre total afkast på aktier, da man ikke kan miste mere end sin 

initiale investering. Ligeledes bliver den ofte anvendt til at skildre rentesatser, da de meget sjældent er 

negative. Lognormalfordelingen er ligesom normalfordelingen defineret af middelværdi og standardafvigelse, 

dog i intervallet 0;∞ (uendeligt), og har også en centrering af sandsynlighedsmassen. 

10.4 Hvordan vælges fordelingerne 
Udover tilfældighedsgeneratoren er fordelingerne til variablene essentielle for MCS. Af de ovenstående 

gennemgåede fordelinger fremgår der tydeligt en væsentlig forskel mellem dem, hvorfor simulationerne 

ligeledes ville give forskellige resultater ved forskellige fordelinger. MCS giver et væsentlig bedre og mere 

nuanceret billede af værdiansættelsen end enkeltpunktanalysen, som budgettet repræsenterer. Det er stadig 

vigtigt, at den valgte fordeling til den enkelte variable (værdidriver) repræsenterer den ”rigtige/sande” 

fordeling. Hvis variablen bliver repræsenteret af en fordeling, der beskriver virkeligheden dårligt eller ikke 

passer til data (fx lognormal fordeling på data med negative værdier), vil MCS-analysen ligeledes give forkerte 

og ikke retvisende resultater, hvilket kan medføre forkerte beslutninger. Der vil i afsnit 10.4.1 og 10.4.2 blive 

gennemgået forskellige tilgange til at vælge fordeling. 
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10.4.1 Kvantitativ tilgang, historisk data83 

Den kvantitative tilgang er kendetegnet ved, at variablenes fordelinger bestemmes ud fra historisk data. Der er 

to tilgange til at anvende historisk tilgang. 

1. Den første tilgang hedder ”direct sampling”, som anvender den rå historiske data direkte i 

simuleringen.  Dette kunne eksempelvis være historiske aktieafkast. 

2. Den anden tilgang ”fitter”/ tilpassser en teoretisk fordeling til datasættet. 

Hvis en teoretisk fordeling fitter data godt, foretrækkes dette fremfor ”direct sampling” af flere årsager. For det 

første er det ikke usandsynligt, at historisk data kun er til rådighed i begrænsede mængder. I tilfælde hvor 

antallet af simuleringer overgår antallet af ”data”, bliver tallene genanvendt om og om igen, hvilket leder til 

problemstillingen, der blev gennemgået i afsnit 10.1.2.1 under eksempel på LCG. Her var pointen, at 

genanvendelse af de samme tal vil reducere variansen, men ikke øge præcisionen og dermed fører til en falsk 

følelse af præcision.  

For det andet vil anvendelse af historisk data direkte i simulationen have et problem omkring hale-værdierne. 

Hvis ikke der følger informationer med omkring hale-værdierne betyder det, at det ikke er muligt at producere 

data, der er mindre end minimum- og over maksimumværdierne. I mange modeller er der vigtig og brugbar 

information i hale-værdierne. Det ville heller ikke være muligt at lave stress-tests, hvis værdierne bevæger sig 

ud i områder uden for maksimum og minimum. Dette er væsentlig lettere at gøre i ”fitted” fordelinger, da man 

let kan gå ind og ændre forudsætningerne for fordelingen. Denne  problemstilling vil blive taget op i afsnit 10.9. 

Omkring den foreslåede ”best-fit” fordeling, skal der stadig tages en subjektiv stilling til, om fordelingen passer 

til data. Dette er noget, der kræver erfaring inden for området. 

Overordnet for den kvantitative tilgang (begge af ovenstående tilgange) er der en række problemstillinger, man 

skal tage højde for. 

Først og fremmest er udgangspunkt i historisk data ikke ensbetydende med, at et tilsvarende scenarie 

optræder i fremtiden. Dette er ligeledes grunden til, at der i budgettet tages udgangspunkt i både den 

strategiske analyse og regnskabsanalysen (historisk) for at sikre bedst mulig grundlag for at træffe retvisende 

beslutninger vedrørende fremtiden. Hvis historien forklarede det hele, kunne man helt undlade den strategiske 

analyse. Det er derfor implicit i tilgangen til historisk data, at historien i et udstrakt omfang vil gentage sig, 

hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet.   

Der er mange forhold, der kan ændre sig og som vil påvirke historisk data eller gøre dem usammenlignelige 

over tid. Hvis virksomheden der analyseres, har gennemgået en grundlæggende forandring og fuldstændig 

ændret sig, vil anvendelse af historisk data derfor ikke give mening. Det kunne være, at virksomheden har 

ændret sin forretningsmodel (produktion, produkt, lager, distribution etc.) eller at markedet(erne) som 

virksomheden opererer på, har ændret sig gennem perioden. Der kan være kommet flere konkurrenter i 

markedet, der kan være sket ændringer i lovgivningen, ændring i forbrugeradfærd etc. Alle disse ændringer vil 

                                                             
83 Financial modelling with Crystal ball and Excel 2nd edition, John Carnes, kapitel 4.2. 
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påvirke virksomheden, dens drift og dens tilhørende risiko. I tilfældet med BMW og den analyserede periode 

vurderes det dog ikke, at der er sket nogle forandringer, der fundamentalt har ændret den underliggende 

forretningsmodel, risiko eller markedsdynamik.  

Problematikken omkring historisk data og manglen på samme er dog yderst relevant for denne opgave, da der 

tages udgangspunkt i et datasæt på kun seks år. Alene af denne årsag ville det ikke give mening at begynde at 

fokusere meget på de historiske data eller ”fitte” fordelinger til samme. I nedenstående afsnit 10.4.2 vil en 

kvalitativ tilgang derfor blive gennemgået. 

10.4.2 kvalitativ tilgang 

Den kvalitative tilgang baseres ene og alene på analytikerens subjektive forventninger. Disse forventninger 

bliver afspejlet i analytikerens kendskab til virksomheden, dens markeder og generel indsigt i selskabets 

aktiviteter. Derfor kan det sidestilles med en common-sense betragtning ved fastlæggelse af en virksomheds 

betaværdi. Analytikeren vil stadig vurdere i forhold til historisk data (regnskabsanalysen) og sammenholde 

dette med den strategiske analyse. Med udgangspunkt i budgettet vil analytikeren danne forventninger om, 

hvordan fremtiden vil se ud og derfor hvilken fordeling, der vil passe bedst til de forskellige variable. Derfor er 

det væsentlig lettere at inkorporere ændrede forhold, der påvirker virksomheden. I BMW’s tilfælde kunne det 

være en forventning om lavere marginal skattesats i Tyskland eller højere investering i PP&E (anlægskapital) 

som følge af forventet bygning af nye produktionsanlæg etc.  

Denne tilgang har sin klare fordel i, at indsigten i selskabet fra analytikerens side bliver vægtet meget kraftigt. 

Dette er imidlertid også problemet, da det langt fra er usandsynligt, at analytikeres forventninger ikke bliver 

mødt af markedet eller virksomheden på den ene eller anden måde.   

I denne opgave vil fordelingerne blive baseret på den kvalitative tilgang, dog med udgangspunkt i de historiske 

data. 

10.5 Opsummering af MCS84 
Inden selve analysen påbegyndes, opsummeres nedenfor de vigtigste elementer af Monte Carlo Simulation, 

der er blevet beskrevet og analyseret indtil videre. 

 MCS er baseret på store tals lov og simulerer en stokastisk proces et højt antal gange. 

 Er baseret på GIGO-princippet. Resultaterne bliver kun lige så gode, som den simulerede models 

antagelser og forudsætninger. 

 Den klart største bekymring er modelfejl, da Crystal ball og dets algoritmer er blevet grundigt testet85. 

 Er overlegen i forhold til FCFF-modellen, hvis modellen og dens antagelser er retvisende. 

 Generering af tilfældige tal er essentielt for MCS, da de tilfældige tal sikrer muligheden for mange 

simuleringer. De genererede tal betegnes pseudo-tilfældige, da de ikke er 100% tilfældige. 

o For at undersøge tilfældighed, kan forskellige tests anvendes. 

                                                             
84 Se bilag 17 for andre anvendelse muligheder for MCS. 
85 Financial modelling with Crystal ball and Excel 2nd edition, John Carnes, side 35. 
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 Fordelingerne til de variable man simulerer på, er også helt centrale i MCS. De kan estimeres gennem 

historisk data (kvantitativ tilgang) eller ved analytikers/beslutningstagers egen forventninger 

(kvantitativ tilgang). 

 Har sin berettigelse ved flerdimensionelle problemer og problemer, der ikke er tidspressede.  

10.6 Monte Carlo-simulation  
I dette afsnit vil Monte Carlo-simulering og analyse finde sted. Modellen, der simuleres på, er modellen i 

budgettet. Nedenfor er der udvalgt de drivere, der vurderes til at have størst indflydelse på resultatet. Der vil til 

hver variabel blive argumenteret for fordeling og interval for variablen.   

Der er valgt et fokus på et mindre antal variable for ikke at gøre modellen for kompliceret, som det også 

anbefales af Carnes. For enkelthedens skyld bliver resultater baseret på et samlet antal aktier, hvilket betyder 

at kursen, der estimeres i simulationen, bliver beregnet på samlet antal udestående aktier. Jf. afsnit 9.5. Denne 

fremgangsmåde betyder en underestimering af kursen (fra 167,84 til 163,95). Der er foretaget nogle 

indledende simulationer på nedenstående variable for at undersøge følsomheden i de forskellige budgetår. 

Resultaterne var entydige. Terminalperioden vægtede absolut højst. Vægten af følsomheden fra 

terminalperioden var fra 75 % og op. Derfor fokuseres der på værdierne i terminalperioden i MCS-analysen. 

Små justeringer til dette fremgår af nedenstående gennemgang af variablene. 

10.6.1 Omsætningsvækst i terminalperioden 
Omsætningsvæksten i terminalperioden sættes til at følge en triangulær fordeling med værdierne: min. 1 % 

most likely. 2 % max. 4 %. Der var overvejelse om, hvorvidt en uniform fordeling ville være et godt valg, men 

blev fravalgt fordi det ikke vurderes at være lige sandsynligt for om væksten er 4 % som 1 % i terminalperioden. 

Der medtages også det sidste år af budgettet for at sammenholde korrelation mellem omsætningsvækst og 

investeret kapital. Det sidste år i budgettet følger ligeledes en triangulær fordeling, men med værdierne: min. 1 

% moste likely. 3 % og max. 5 %. 

10.6.2 EBITDA-margin 
Det er vigtigt at huske på, at det er marginen for terminalperioden. Derfor forventes væsentlig mindre udsving 

end set i den historiske analyse, hvor 9,3 % var det laveste, gennemsnittet for den analyserede periode var 

16,15 % og det højeste på 19 %.  

EBITDA-marginen sættes til at følge en normalfordeling omkring middelværdien 16,50 % med en 

standardafvigelse på 1 %. Dermed kommer fordelingen til at ligge mellem 14,50 % og 18,50 % ved et 

konfidensinterval på 95 %.  

10.6.3 Investeret kapital   
Investeret kapital og udviklingen i samme har væsentlig indflydelse på FCFF-modellen. Udviklingen har 

betydning, fordi et fald fra år til år øger free cash flow to firm og vice versa. Derfor bliver der simuleret på den 

sidste værdi i budgettet samt terminalperioden.  
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Udviklingen i intervallet kan altså både skyldes NWC (current assets) samt materielle og immaterielle aktiver 

(non-current assets). Da udviklingen vurderes at være bundet af maksimum- og minimumværdier, ses der bort 

fra normalfordelingen. Med samme argument som i ovenstående afsnit forventes der ikke store udsving.  

Begge variablene følger en triangulær fordeling med min. 0,24 most likely. 0,27 og max. 0,3. Da investeret 

kapital i budgettet bliver udregnet fra den inverse AOH, svarer dette til et interval i aktivernes 

omsætningshastighed på 4,16667 til 3,333. 

10.6.4 WACC 
Jf. afsnit 9.6 blev problemstillingen vedrørende opgavens fremgangsmåde diskuteret. Grundet denne 

problemstilling bliver WACC naturligvis valgt som en af de væsentligste value drivers. WACC er nok også den 

variabel, hvor den tilknyttede usikkerhed er størst, grundet de gjorte antagelser i opgaven. WACC-simulationen 

vil naturligvis gå gennem hele budgettet. 

Det vurderes, at usikkerheden i WACC går imod, at værdien med større sandsynlighedsmasse ligger over den 

estimerede på 7,06 %. WACC vil derfor følge en triangulær fordeling med følgende værdier: min. 6,5 % most 

likely. 7,65 % og maks. 10 %. 

Det ses, at den estimerede WACC på 7,06 % ligger i den lave ende i forhold til det valgte interval. For at den 

skulle falde yderligere, kunne det være udvikling i højere NFA end beregnet samt et højere afkastningskrav 

(risikofri rente) på samme.  

Der er valgt at følge nyeste beregninger fra Damodaran86, når det kommer til ”most likely”-udfaldet. Det 

vurderes, at Damodaran har en høj grad af troværdighed og samtidig er udregninger baseret på 16 europæiske 

aktører. Derfor vurderes dette som et retvisende estimat. 

I tilfældet med en WACC på 10 % vurderes det, at den beregnede beta kan være væsentlig højere. Opgavens 

beta tager udgangspunkt i en kapitalstruktur, der er baseret på BMW’s bilsegment, hvilket ikke vurderes 

retvisende på gruppeniveau. Damodarans beregninger viser fx en gennemsnitsbeta på 1,8. Et højere 

risikotillæg end de 5,5 % og en højere risikofri rente er bestemt muligt. Samlet set ville dette naturligvis give et 

højere afkastkrav for ejerne og med en anden kapitalstruktur (mere gæld), ville dette forstærkes. Mulig 

udvikling i ovenstående vurderes derfor at kunne skabe en WACC på maks. 10 %. 

10.6.5 Korrelation mellem variablene 
Det er vigtig at angive evt. korrelation mellem variable, da resultaterne vil blive mere retvisende. Der kigges på 

korrelation mellem omsætningsvækst og EBITDA-margin og omsætningsvækst og investeret kapital. Her skal 

det understreges, at data til udregning for disse korrelationer ikke er tilstrækkelig til stede, hvorfor de 

valgte/udregnede korrelationer skal tolkes med forsigtighed. 

Korrelationen mellem vækst og EBITDA-margin, baseret på det historiske data, bliver udregnet i Excels funktion 

til 0,95. Dette understøtter regnskabsanalysen, hvor det blev argumenteret for, at fremgangen i marginen 

                                                             
86 http://www.damodaran.com, data opdateret 5. januar 2015. 

http://www.damodaran.com/
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hovedsageligt skyldtes positiv udvikling i omsætningen. Baseret på historisk data samt intuitiv forventning 

sættes korrelationen mellem omsætningsvæksten og EBITDA-marginen derfor til 0,9587.  

Korrelationen mellem omsætningsvækst og investeret kapital tager dog udgangspunkt i Crystal balls udregning. 

Crystal ball anvender Spearmans korrelation, som undersøger samme korrelationen mellem rangeringerne 

(lavest til højest eller vice versa)88. Grunden til, at denne anvendes skyldes resultatet. I Excels funktion, der 

måler sammenhængen lineært, er korrelation på -0,5 imod Crystal ball på -0,1. -0,1 vurderes mere retvisende.  

10.7 Resultat af Monte Carlo-simulation 
Ud fra de opstillede antagelser og forudsætninger fra afsnit 10.6 er der blevet kørt 50.000 simuleringer i Crystal 

ball89. I nedenstående figur fremgår de forskellige variables indflydelse på aktiekursen. Her ses det, at EBITDA-

marginen påvirker mest, tæt forfulgt af omsætningsvæksten og til sidst WACC. De tre sidste variable har 

næsten ingen indflydelse på modellen.  

Figur 30 Variablenes bidrag til følsomheden, Crystal ball 

 

I næste figur ses fordeling af de udfald, der fremkommer af simulering. Figuren er baseret på et 95 % 

konfidensinterval, med oplyste sikkerheder, median, middelværdi og basistilstand. I øverste højre hjørne står 

”49.263 vist”, indikerende at 737 forsøg ikke fremgår af diagrammet. Dette er altså 737 outliers, hvor 

mindsteværdien er 94,46 og maksimumværdien er på 330,3890. Medianen er 145,55, middelværdien er 149,48 

og basistilstanden (aktiekursen fra budgettet der simuleres ud fra) er 163,84. Middelværdien ligger altså 9 % 

lavere end basistilstanden.  

                                                             
87

 Crystal ball havde udregnet correlation til 1. 
88

 Financial modelling with Crystal ball and Excel 2
nd

 edition, John Carnes, afsnit 4.3.2. 
89 Ingen fejlmelding i simulationen, hvorfor resultaterne anses for retvisende. 
90 Rapport om resultaterne. Se vedlagte USB-nøgle. 
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Med det angivne konfidensinterval ligger fordelingen indenfor intervallet 114-207, som vurderes at være et 

stort spænd i den potentielle udvikling af aktiekursen. Dette understøtter pointen omkring den enorme 

usikkerhed i proformabudgettet og dets antagelser. Følsomheden i de simulerede variable, som i forvejen kun 

fokuserer på terminalværdien (ca. 60 % af værdien i modellen), bevirker altså, at aktiekursen med 95 % 

sikkerhed vil ende i intervallet 114-207. Et potentielt udsving på over 80 %, som må siges at være markant. 

Det fremgår af figuren, at middelværdien og medianen ligger til venstre for basistilstanden, hvilker gør 

fordelingen højre skæv. Mere sandsynlighedsmasse ligger altså til venstre for basistilstanden fra 

proformaregnskabet. Det interessante er nu at finde ud af, hvor meget af sandsynlighedsmassen ligger til højre 

(højere aktiekurs) og venstre (lavere aktiekurs) i forhold til basistilstanden.  

Figur 31 Fordeling af aktiekurs, Crystal ball 

 

Dette fremgår af den næste figur, som viser den kumulative frekvens. Figuren skal ses som en akkumulering af 

de forskelige aktiekurser og deres tilhørende sandsynlighedsmasse, startende fra sikkerheds minimum. Jo 

højere aktiekursen bliver, jo mere sandsynlighedsmasse akkumuleres. Ved indtastning af basistilstanden i højre 

side af intervallet, indikerer det, hvor meget sandsynlighedsmasse, der ligger mellem sikkerheds minimum og 

basistilstand. Altså intervallet 114,01-163,84.  

Det aflæses af figuren, at 74,108 % af sandsynlighedsmassen ligger i dette interval. Sagt på en anden måde 

ligger 74,108 % af sandsynlighedsmassen lavere end den oprindelig fundne aktiekurs fra proformaregnskabet. 

Der er altså groft sagt 75 % sandsynlighed for, at den aktuelle aktiekurs vil ende under den estimerede på 163 

og kun 25 % sandsynlighed for, at den aktuelle aktiekurs bevæger sig over 163. Selvom de fundne resultater 

understreger usikkerheden i, ikke bare opgaven, men i værdiansættelse generelt ved anvendelse af FCFF-



Side 66 af 121 
 

modellen, skal det stadig huskes, at den aktuelle kurs på en BMW-aktie på værdiansættelsestidspunktet ligger 

på 103,4. Med et sikkerhedsminimum i modellen på 114,01 vil det ifølge modellen ikke være muligt for aktien 

at ligge på nuværende niveau. Dette indikerer altså et væsentlig upside-potentiale i aktien. Dette understøttes 

ligeledes af modellens middelværdi og varians på henholdsvis 145,55 og 149,48, som indirekte påpeger, at 

upside-potentialet ligger mellem 40 %-44,5 %.   

Figur 32 Kumulativ frekvens, Crystal ball 

 

10.8 Sammenligning med ”up”- og ”down”-scenarie  
I afsnit 9.7 og 9.8 omkring ”up”- og ”down”-scenarier blev der estimeret aktiekurs på henholdsvis 337,80 og 

107,59. De to scenarier vil nu blive holdt op imod resultaterne fra MCS-analysen, men her skal der huskes på, at 

det ikke er de samme parametre, der er ændret. I de to scenarier er der kun ændret på vækstraten og EBITDA-

marginen, hvorfor sammenligningen ikke kan ses direkte, men mere fungerer som et eksempel på den ekstra 

information, man får ved anvendelse MCS.  

Det er ikke unormalt, at de to scenarier indirekte ville indikere, hvilket udfaldsrum aktiekursen ville have. Men 

det er tæt på umuligt at sige noget om, hvilken sandsynlighed der er tilknyttet de to tilfælde. I ”up”-scenariet 

bliver aktiekursen 337,80, hvorimod MCS-modellens maksimum ligger på 330,38 jf. forrige afsnit. Dette 

indikerer altså, at den umiddelbare forventning til ”up”-scenariet er ekstremt usandsynlig og må vurderes at 

være for optimistisk. Uden information fra MCS kunne man være i risiko for at lægge for meget vægt på ”up”-

scenariet, og dermed have for positive briller på i forhold til basisværdien og den potentielle merværdi i aktien. 

Det er ligeledes under normal kritik, at analytikere har tendens til at overestimere aktier, hvilket ville være det 

samme i denne situation, havde det ikke været for fundene i MCS-analysen. 
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I ”down”-scenariet bliver kursen 107,59, hvilket ligger uden for konfidensintervallet i MCS-modellen. Indirekte 

siger MCS-modellen, at kursen ikke kommer ned på dette niveau, hvilket udelukkende indikerer upside-

potentiale fra kursen på 103,4 pr. 1 februar 2015. Selv i det dårlige scenarie er kursen på 103,4 undervurderet.  

I forhold til MCS-modellen er ”down”-scenariet lidt for pessimistisk, men kun en anelse, og det er kun i 

modellens haler, at aktiekursen vil ligge under 107,59. 

MCS giver altså rigtig brugbar information i forhold til ”up”- og ”down”-scenarierne og er god til at sætte dem i 

perspektiv. Kritik omkring overestimering af aktiekurser i værdiansættelser blev i dette tilfælde understøttet, 

selvom sammenligningen ikke kunne ses direkte, men anvendes til at sætte scenarierne i perspektiv. 

Sammenligningen forstærker dog klart beslutningsgrundlaget grundet MCS-modellens tekniske og visuelle 

resultater. 

10.9 Følsomhed af MCS-analysen 
Der blev sagt, at usikkerheden omkring proformaregnskabet og dets budget var stor og MCS derfor var et godt 

værktøj til at indarbejde denne usikkerhed. I dette afsnit vil der blive foretaget en ”følsomhedsanalyse af 

følsomhedsanalysen” ved at ændre de samme variable til andre forudsætninger. 

MCS-modellen er, som tidligere nævnt, kun lige så god som dens forudsætninger. Er forudsætningerne ikke 

gode, kan resultaterne blive direkte misvisende. Eksempelvis blev WACC i den oprindelige model sat til at have 

et maksimum på 10 %. De 10 % er baseret på en forventning om, at den ikke ligger højere, men dette er ingen 

garanti for at sige, at WACC ikke kan ligge endnu højere. Følgende ændringer vil blive foretaget: 

 Korrelation i investeret kapital til -0,5 (som excel estimerede)  

o Før, -0,1 

 WACC: Triangulær fordeling min. 7 % most likely. 7,65 % maks. 12 %.  

o Før, triangulær fordeling min. 6,5 % most likely 7,65 % maks. 12 % 

 Omsætningsvækst: Normalfordelt med 1 % standard afvigelse omkring middelværdi på 3 % og i 

terminalperioden 2 %. 

o Før, triangulær fordeling min. 1 % most likely 3 % maks. 5 % (Sidste budget år) 

o Før, triangulær fordeling min. 1 % most likely 2 % maks. 4 % (Terminal periode) 

Som det ses af nedenstående figur, betyder ændringerne at følsomheden i variablene bliver væsentlig 

anerledes end før. Forståeligt nok betyder WACC nu væsentlig mere end tidligere, men investeret kapital udgør 

nu over 7 % af påvirkningen på aktiekursen mod 0,3 % før. Både vækst og EBITDA-margin er faldet med ca. 8 %. 

Resultatet af den højere negative påvirkning fremgår af figuren, der viser udfaldet af aktiekursen. Den er blevet 

mere højreskæv, og dermed er mere sandsynlighedsmasse samlet til venstre for basistilstand end før. Median 

og middelværdi og ligeledes faldet fra 145,55 og 149,48 til 129,70 og 133,81 henholdsvis. Sikkerhedsintervallet 

ligger nu på 99,06 – 192,47, og basis tilstanden ligger nu tæt på 90 % fraktilen imod 75 % fraktilen før. Altså vil 

90 % af sandsynlighedsmassen ligge under basistilstanden og efterlader dermed kun 10 % sandsynlighed for at 

kursen overstiger basistilstanden, til trods for at maksimum værdien er steget til hele 447,30. 
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Som det ses med ovenstående resultater, er ”følsomheden” i selve MCS-analysen væsentlig. Dette 

understreger vigtigheden af de valg, der træffes i modellen. Hvis ikke de viser sig at være retvisende, kan 

resultaterne ændre sig ganske betragteligt. Ovenstående resultat tyder dog stadig på upside-potentiale i 

aktien, men det bliver væsentligt reduceret i forhold til den første model. Selvom MCS giver et væsentlig mere 

nuanceret billede end en simpel deterministisk FCFF-model med tilhørende små justeringer i variablene, kan 

modelfejl og fejlestimater påvirke modellens resultater kraftigt og føre til dårlige eller forkerte konklusioner og 

beslutninger.  

Figur 33 Ny Følsomhed, Crystal ball 

 



Side 69 af 121 
 

Figur 34 Ny aktiekurs, Crystal ball 

 

Figur 35 Kumulikativ frekvens, Crystal ball 

 

10.10. Delkonklusion 
MCS-analysen viste, som antaget, at følsomheden i de underliggende værdidrivere i proformabudgettet, har 

stor indflydelse på det endelige resultat til trods for, at simulationen fokuserede på terminalværdierne. Under 

antagelserne fra afsnit 10.6 blev der kørt 50.000 simuleringer af modellen, der udmøntede sig i et forventet 
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aktieinterval på 114,01 – 207,31, med basistilstand på 163,84 og aktiekurs pr. 1. februar på 103,4. Den 

kumulative frekvens viste, at 74 % af sandsynlighedsmassen indikerede en lavere kurs end basistilstanden og 

dermed 26 % sandsynlighedsmasse for højere aktiekurs end basistilstanden. Middelværdien lå ligeledes i et 

lavere niveau på 149,48. WACC, omsætningsvækst og EBITDA-margin var de tre variable, der havde størst 

indflydelse på modellen.  

MCS-analysen satte proformaresultaterne i perspektiv med fordeling af sandsynlighed ud fra de givne 

antagelser og forudsætninger. Til trods for større sandsynlighed for lavere aktiekurs end basistilstanden, 

indikerer modellen klart et upside-potentiale fra 103,4. Med et sikkerhedsminimum på 114,01 ved et 95 % 

konfidensinterval, indikerer modellen et minimum på 10 % stigning og 44 % op til middelværdien på 149,48. 

Det blev understreget, at MCS praktisk er baseret på GIGO-princippet, og af samme årsag blev der foretaget en 

”følsomhedsanalyse af følsomhedsanalysen”, hvor de oprindelige antagelser og forudsætninger blev sat på 

prøve og ændret. Hensigten var at undersøge, hvordan resultaterne ville blive påvirket og hvor meget. Det 

fremgik tydeligt, med de ændrede forudsætninger under afsnit 10.9, at modellen ændrede karakter.  

Intervallet blev ændret til 99,06 – 192,47 og havde basistilstanden på 90 % fraktilen i stedet for 74 % fraktilen. 

Udsigterne blev mindre positive, men havde stadigvæk pil op i forhold til kursen på 103,4. Resultaterne fra 10.9 

understregede derfor tydeligt, hvilken effekt det kan have, hvis de oprindelige forudsætninger og estimater 

ikke er retvisende. 
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11.0 Hovedkonklusion 
Formålet med indeværende opgave er at værdiansætte BMW AG pr. 1/2-2015 ved hjælp af DCF modellen og 

herefter foretage en Monte Carlo simulering på value drivers. Værdien i basistilstanden blev beregnet på 

baggrund af et opstillet proformabudget og regnskab, med udgangspunkt i delkonklusionerne fra opgavens 

strategiske og finansielle analyse, hvorefter Monte Carlo simuleringen blev anvendt. 

11.1 Strategisk analyse 
Ved hjælp af en PET-analyse blev det konkluderet og analyseret, hvorledes en række omverdensfaktorer 

påvirker BMW Group. Økonomien spiller en vigtig rolle, hvor den økonomiske fremgang i USA og ikke mindst 

Kina har sikret kraftig vækst. Den lave oliepris kan understøtte den økonomiske vækst, ligesom den kan have 

positiv indflydelse på både produktionen og købernes købsbeslutning, så ”downsizing” ikke forekommer. Det 

stigende fokus på grøn teknologi, kan presse regeringer til strengere lovgivning i branchen og påvirke 

omkostningerne negativt. Samtidig kan grøn teknologi i fremtiden blive subsidieret af regeringer og på sigt øge 

konkurrencen i Premium-segmentet. BMW investerer derfor i R&D på mange områder for at imødegå disse 

trusler.  

Konklusionerne i Porters five forces indikerede, at konkurrencen på Premium-segmentet lå på niveauet 

medium. Fremtidig succes i branchen vil afhænge af truslen fra nye substitutter, trods de høje adgangsbarrierer 

og omstilling i forhold til den teknologiske udvikling. Brandværdi skal være med til at sikre kundeloyalitet, så 

substitutter bliver mindre attraktive. Kundernes forhandlingsstyrke lå på niveauet middel-høj og dette 

forventes tiltagende højere i fremtiden. Der forventes stadig stigende krav fra regeringer i forhold til miljøet, 

som bliver håndteret ved investering i R&D og høje krav til leverandørerne. Standardiseret produktion skal 

sikre højere marginer og mere effektiv produktudvikling, men vil samtidig øge afhængigheden til 

leverandørerne, som dog stadig forventes at have en lav forhandlingsstyrke i fremtiden. 

I den interne analyse, der var baseret på artiklen skrevet af Kim Bowon, blev der fundet en række styrker og 

svagheder. Det mest gennemgribende var, at BMW søger at standardisere produktionen i så høj grad som 

muligt. Anvendelse af forskellige komponenter på tværs af produktgrupper er med til at sikre lavere 

omkostninger i produktionen og hurtig udvikling af nye modeller. BMW har et tæt samarbejde med deres 

leverandører, som sikrer innovation og omstillingsparathed. Leverandører bliver ikke kompenseret økonomisk, 

men sikres jævne ordre og mulighed for at samarbejde i store projekter med dygtige ingeniører hos BMW.   

Ulemperne ved den standardiserede produktion ligger blandt andet i, at for høj grad af standardisering 

påvirker differentieringen og unikheden. Samtidig øges sandsynligheden for, at fejl i produktionen påvirker et 

væsentlig større antal produkter, der skal tilbagekaldes, hvilket er skadeligt for brandet. 

Det blev belyst, at op til 70-80 % af bilerne bliver produceret i Tyskland, og hvis produktionen skal udvides til 

andre lande, skal der indgås samarbejde med nye leverandører, der ikke med sikkerhed kan levere samme 

kvalitet som eksisterende. Derfor kan det blive en ressourcekrævende proces, ikke kun økonomisk, at udvide 

produktionen og stadig sikre den samme høje kvalitet i produkterne.    
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11.2 Regnskabsanalyse 
Billedet på den økonomiske udvikling hos BMW AG de sidste fem år er, at der har været vækst og fremgang. 

Analysen tog udgangspunkt i DuPont-modellen som viste ROE i tre niveauer. Her fremgik det, at ROE primært 

var drevet af ROIC, som igen var positivt påvirket af både OG og AOH. Dog skyldtes faldet i ROIC de sidste to år 

et fald i OG, da AOH har ligget stabilt. Regnskabsanalysen og sammenligningen med Audi og Daimler 

understøttede den strategiske analyse i, at BMW har en konkurrencefordel i produktionen. Dette til trods, har 

Audi de bedste resultater efterfulgt af BMW. Tallene viste også, at BMW investerer mere end Audi og Daimler i 

R&D, hvilket kan være med til at sikre endnu bedre resultater i fremtiden. 

11.3 Værdiansættelse 
På baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse, blev der opstillet en række 

budgetforudsætninger i form af værdidrivere, der i et proformaregnskab blev værdiansat ved hjælp af FCFF-

modellen. Fra modellen kan det konkluderes, at egenkapitalen pr. 1. februar 2015 var 107.594 mio. €, hvilket 

udmøntede sig i en aktiekurs på 167,84 €, hvis det blev antaget, at preferred-stock udgjorde 72 % af common-

stock. Med udgangspunkt i det samlede antal udestående aktier, blev kursen 163,84 € idet den officielle kurs 

på værdiansættelsestidspunktet lå på 103,4 € svarende til en undervurdering på 62 %. 

Der blev ligeledes udarbejdet et ”up”- og ”down”-scenarie, der tog udgangspunkt i proformabudgettet, men 

tog en mere positiv henholdsvis negativ retning i forhold til basistilstanden. I begge scenarier blev der kun 

ændret ved omsætningsvæksten og EBITDA-marginen. I det positive scenarie udmøntede forudsætningerne sig 

til en værdi af egenkapitalen på 221.686 mio. € svarende til en kurs på 345,81 og 337,80, hvis alle aktier 

medtages. I det negative scenarie blev egenkapitalen vurderet til 70.607 svarende til en kurs på 110,14 og med 

alle aktier 107,59.   

11.4 Følsomhedsanalyse 
Grundet den store usikkerhed der er tilknyttet værdiansættelsen, blev der foretaget en udvidet 

følsomhedsanalyse ved brug af en Monte Carlo-simulation. Ud fra de 50.000 simuleringer der blev kørt under 

de givne forudsætninger, kan det konkluderes, at aktiekursen skal ligge i intervallet 114,01-207,31 € med en 

middelværdi på 149,48 €. Basistilstanden på de 163,84 lå på 74 % fraktilen. Til trods for modellens højre 

skævhed kan det konkluderes, at der sås et væsentlig upside-potentiale fra de 103,4 €. I forhold til ”up”-

scenariet blev det ifølge modellen vurderet urealistisk højt, da det lå højere end modellens højeste værdi på 

330,38 €. ”Down”-scenariet lå ligeledes udenfor modellens 95 % konfidensinterval, men dog over den laveste 

værdi i MCS. Dermed gav MCS-analysen rigtig brugbar information, der ikke ville være til stede under de 

normale deterministiske følsomhedsanalyser, der normalt foretages. 

For at sikre forståelse for den store usikkerhed, der er forbundet med værdiansættelse, blev der foretaget 

endnu en følsomhedsanalyse. Med ændrede forudsætninger fra den oprindelige følsomhedsanalyse var 

hensigten at vise, hvilke betydninger antagelserne og forudsætningerne for modellen havde. De nye ændringer 

havde væsentlig effekt på modellen. Selvom den overordnede konklusion om underestimering ikke rykkede sig, 

blev upside-potentialet i aktien væsentlig reduceret. Basistilstanden rykkede sig helt op til 90 % fraktilen og 

middelværdien faldt med 10,4 % til 133,81. Selvom MCS er et rigtig godt værktøj i forbindelse med 
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værdiansættelser, bliver modellen aldrig bedre end de tilhørende forudsætninger og antagelser. Ændringer i 

forudsætninger og antagelser, kan have markant indflydelse på resultatet, hvilket blev understreget i den 

ekstra følsomhedsanalyse. 
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Bilag 
Bilag 1 - Solgte enheder BMW, Audi og Daimler 
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Europa 

BMW

Mercedes

Audi

BMW

i 1000 enheder 2009 2010 2011 2012 2013

Europa 761,9 791,2 858,4 865,4 859,5

    Herunder Tyskland 267,5 267,2 285,3 287,4 259,2

Asien 183,2 286,3 375,5 493,4 578,7

    Herunder Kina 90,6 169,6 233,6 327,3 391,7

Amerikas 294,2 329,7 380,3 425,3 463,8

    Herunder USA 242,1 266,6 306,3 348,5 376,6

Andre 47,0 54,0 54,8 61,1 61,8

Total 1286,3 1461,2 1669,0 1845,2 1963,8

Volume fordelt på region og marked

Mercedes

i 1000 enheder 2009 2010 2011 2012 2013

Europa 623 636 625 631 640

    Herunder Tyskland 298 293 291 290 280

Kina 67 160 223 208 239

USA 203 220 250 300 319

Total 1094 1277 1381 1452 1566

Volume fordelt på region og marked

Audi

i 1000 enheder 2009 2010 2011 2012 2013

Europa 618,9 647,6 726,3 715,4 708,9

    Herunder Tyskland 228,8 229,2 254,0 263,2 250,0

Europa eksl. Tyskland 390,0 418,5 472,3 452,2 458,9

Kina 158,9 227,9 313,0 405,8 492,0

USA 82,7 101,2 117,6 139,3 158,1

Total 949,7 1092,4 1302,7 1455,1 1575,5

Volume fordelt på region og marked
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Bilag 2 - Resultat opgørelsen og elimineringsomkostninger 

 

 

 

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Revenues 50.681     60.477         68.821         76.848         76.058         

Cost of sales -45.356    -49.545       -54.276       -61.354       -60.784       

Gross profit 5.325        10.932         14.545         15.494         15.274         

Selling and adm. Expenses -5.040      -5.529          -6.177          -7.032          -7.255          

Other operating income 808           766               782               829               841               

Other operating expenses -804          -1.058          -1.132          -1.016          -874             

Profit / loss before financial result 289           5.111           8.018           8.275           7.986           

Result from equity accounted investments 36              98                 162               271               398               

Interests and simalar income 856           685               763               224               184               

Interest and similar expenses -1.014      -966             -943             -375             -449             

Other financial result 246           -75                -617             -592             -206             

Financial result 124           -258             -635             -472             -73                

Profit / loss before tax 413           4.853           7.383           7.803           7.913           

Income taxes -203          -1.610          -2.476          -2.692          -2.573          

Net profit / loss 210           3.243           4.907           5.111           5.340           

Attributable to minority interest  6                16                 26                 26                 26                 

Attributable to shareholders og BMW AG 204           3.227           4.881           5.085           5.314           

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Revenues 43.737     54.137         63.229         70.208         70.629         

Cost of sales -39.616    -44.703       -50.164       -56.525       -57.771       

Gross profit 4.121        9.434           13.065         13.683         12.858         

Selling and adm. Expenses -4.329      -4.778          -5.260          -5.862          -6.112          

Other operating income 443           508               528               673               741               

Other operating expenses -500          -809             -856             -895             -830             

Profit / loss before financial result -265          4.355           7.477           7.599           6.657           

Result from equity accounted investments 42              98                 164               271               398               

Interests and simalar income 560           556               680               353               303               

Interest and similar expenses -1.055      -871             -889             -552             -534             

Other financial result 130           -251             -609             -501             -263             

Financial result -323          -468             -654             -429             -96                

Profit / loss before tax -588          3.887           6.823           7.170           6.561           

Income taxes 149           -1.280          -1.832          -2.453          -2.153          

Net profit / loss -439          2.607           4.991           4.717           4.408           

Attributable to minority interest  6                15                 25                 24                 17                 

Attributable to shareholders og BMW AG -445          2.592           4.966           4.693           4.391           
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in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Eliminations

Revenues -9.926             -11.585         -13.359         -14.405         -15.955         

Cost of sales 10.065            11.051           12.108           13.391           15.510           

Gross profit 139                  -534               -1.251            -1.014            -445               

Selling and adm. Expenses -9                     -6                    5                      9                      10                   

Other operating income -30                   -41                  -71                  -75                  -79                  

Other operating expenses 50                    106                 69                   131                 77                   

Profit / loss before financial result 150                  -475               -1.248            -949               -437               

Result from equity accounted investments -                   -                  -                  -                  -                  

Interests and simalar income -1.488             -1.866            -1.669            -1.672            -1.464            

Interest and similar expenses 1.912              1.983             1.814             1.684             1.374             

Other financial result -                   -                  -                  -                  -                  

Financial result 424                  117                 145                 12                   -90                  

Profit / loss before tax 574                  -358               -1.103            -937               -527               

Income taxes -215                114                 384                 323                 200                 

Net profit / loss 359                  -244               -719               -614               -327               

Attributable to minority interest  -                   -                  -                  -                  -                  

Attributable to shareholders og BMW AG 359                  -244               -719               -614               -327               

Alle segmenter uden eleminations, med absolute værdier anvendt i tax, equity investements og

other financial result.

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues 60.607       72.062       82.180      91.253      92.013      

Cost of sales -55.421      -60.596     -66.384    -74.745    -76.294    

Gross profit 5.186          11.466       15.796      16.508      15.719      

Selling and adm. Expenses -5.031        -5.523        -6.182       -7.041       -7.265       

Other operating income 838             807             853            904            920            

Other operating expenses -854            -1.164        -1.201       -1.147       -951          

Profit / loss before financial result 139             5.586         9.266        9.224        8.423        

Result from equity accounted investments 48                98               166            271            398            

Interests and simalar income 2.344          2.551         2.432        1.896        1.648        

Interest and similar expenses -2.926        -2.949        -2.757       -2.059       -1.823       

Other financial result 246             427             691            606            324            

Financial result -288            127             532            714            547            

Profit / loss before tax -149            5.713         9.798        9.938        8.970        

Income taxes 312             1.768         2.934        3.025        2.773        

Net profit / loss 163             7.481         12.732      12.963      11.743      

Attributable to minority interest  6                  16               26              26              26              

Attributable to shareholders og BMW AG 157             7.465         12.706      12.937      11.717      
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Andel af elemination  i % / Fordelingsnøgle

2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Revenues 72,16% 75,13% 76,94% 76,94% 76,76%

Cost of sales 71,48% 73,77% 75,57% 75,62% 75,72%

Gross profit

Selling and adm. Expenses 86,05% 86,51% 85,09% 83,26% 84,13%

Other operating income 52,86% 62,95% 61,90% 74,45% 80,54%

Other operating expenses 58,55% 69,50% 71,27% 78,03% 87,28%

Profit / loss before financial result

Result from equity accounted investments 87,50% 100,00% 98,80% 100,00% 100,00%

Interests and simalar income 23,89% 21,80% 27,96% 18,62% 18,39%

Interest and similar expenses 36,06% 29,54% 32,25% 26,81% 29,29%

Other financial result 52,85% 58,78% 88,13% 82,67% 81,17%

Financial result

Profit / loss before tax

Income taxes 47,76% 72,40% 62,44% 81,09% 77,64%

Net profit / loss

Attributable to minority interest  100,00% 93,75% 96,15% 92,31% 65,38%

Attributable to shareholders og BMW AG

Segmenter i tal efter fordeling af eleminations 

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Revenues 36.574       45.434     52.951     59.125     58.382          

Cost of sales -32.421      -36.550    -41.014    -46.398    -46.027        

Gross profit 4.153          8.883        11.936     12.727     12.355          

-              -            -            -            -                

Selling and adm. Expenses -4.337        -4.783      -5.256      -5.855      -6.104          

Other operating income 427             482           484           617           677                

Other operating expenses -471            -735          -807          -793          -763              

Profit / loss before financial result -228            3.847        6.358        6.697        6.166            

Result from equity accounted investments 42                98              164           271           398                

Interests and simalar income 205             149           213           42              34                  

Interest and similar expenses -366            -285          -304          -101          -132              

Other financial result 130             -251          -609          -501          -263              

Financial result 11                -289          -536          -289          37                  

Profit / loss before tax -217            3.558        5.822        6.408        6.204            

Income taxes 46                -1.197      -1.592      -2.191      -1.998          

Net profit / loss -171            2.360        4.230        4.217        4.206            

Attributable to minority interest  6                  15              25              24              17                  

Attributable to shareholders og BMW AG -177            2.345        4.205        4.193        4.189            
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Bilag 3 - Oversigt over BMW’s forretningsområder 
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Bilag 4 - Balancen og elimineringsomkostninger

 

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Assets

Intangible assets 5.641        5.379        5.031        5.238        5.207          6.179          

Property, plant  and equipment 11.292     11.385     11.427     11.685     13.341       15.113        

Leased products 19.524     19.253     19.088     23.112     24.468       25.914        

Investments accounted for using equity method 111           137           212           302           514             652              

Other investments 322           232           177           561           548             553              

Receivables from sales financing 22.192     23.478     27.126     29.331     32.309       32.616        

Financial assets 1.808        1.519        1.867        1.702        2.148          2.593          

Deferred tax 866           1.266        1.393        1.881        1.967          1.620          

Other assets 660           640           692           577           803             954              

Non-current assets 62.416     63.289     67.013     74.389     81.305       86.194        

Inventeories 7.290        6.555        7.766        9.638        9.725          9.585          

Trade receivables 2.305        1.857        2.329        3.286        2.543          2.449          

Receivable from sales financing 15.871     17.116     18.239     20.014     20.605       21.501        

Financial assets 3.306        3.215        3.262        3.751        4.612          5.559          

Current tax 602           950           1.166        1.194        966             1.151          

Other assets 1.842        2.484        2.957        3.374        3.664          4.265          

Cash and cash equivalents 7.454        7.767        7.432        7.776        8.370          7.664          

Assets held for sale -            -            -            45                -              

Current assets 38.670     39.944     43.151     49.033     50.530       52.174        

Total assets 101.086   103.233   110.164   123.422   131.835     138.368     

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equity and liabilities

Subscribed capital 654           655           655           655           656             656              

Capital reserves 1.911        1.921        1.939        1.955        1.973          1.990          

Revenue reserves 20.419     19.665     22.492     26.343     28.544       33.167        

Accumulated other equity -2.709      -1.518      -1.182      -1.674      -674            -358            

Treasury shares -10            -            -            -            -              -              

Equity attributable to sharegolders of BMW AG 20.265     20.723     23.904     27.279     30.499       35.455        

Minority interests 8                13              26              65              107             188              

Equity 20.273     20.736     23.930     27.344     30.606       35.643        

Pension provisions 3.314        2.972        1.563        1.996        3.813          2.303          

Other provisions 2.757        2.706        2.721        3.081        3.441          3.772          

Deferred tax 2.757        3.228        3.400        3.315        3.081          3.554          

Financial liabilities 30.497     34.391     35.833     37.597     39.095       39.450        

Other Liabilities 2.201        2.281        2.583        2.911        3.404          3.603          

Non-current provisions and liabilities 41.526     45.578     46.100     48.900     52.834       52.682        

Other provisions 2.125        2.058        2.826        3.069        3.246          3.411          

Current tax 633           836           1.198        1.363        1.482          1.237          

Financial liabilities 29.887     26.934     26.520     30.380     30.412       30.854        

Trade payables 2.562        3.122        4.351        5.340        6.433          7.475          

Other liabilities 4.080        3.969        5.239        7.026        6.792          7.066          

Liabilities in conjunction with assets held for sale -            -            -            30                -              

Current provisions and liabilities 39.287     36.919     40.134     47.178     48.395       50.043        

Total Equity and liabilities 101.086   103.233   110.164   123.422   131.835     138.368     

Difference -            -            -            -            -              -              
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i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Assets

Intangible assets 5.403        5.230        4.892        4.682        4.648          5.646          

Property, plant  and equipment 11.074     11.181     11.216     11.444     13.053       14.808        

Leased products 268           187           182           151           128             19                

Investments accounted for using equity method 82              114           189           281           514             652              

Other investments 2.693        2.678        3.263        4.520        4.789          5.253          

Receivables from sales financing -            -            -            -            -              -              

Financial assets 238           475           662           287           759             1.183          

Deferred tax 1.346        1.514        1.888        2.276        2.217          2.226          

Other assets 2.144        2.114        2.473        3.139        3.862          2.797          

Non-current assets 23.248     23.493     24.765     26.780     29.970       32.584        

Inventeories 7.005        6.289        7.468        9.309        9.366          9.259          

Trade receivables 2.070        1.608        1.983        3.014        2.305          2.184          

Receivable from sales financing -            -            -            -            -              -              

Financial assets 1.401        1.666        1.911        2.307        2.746          4.479          

Current tax 358           789           1.068        1.065        775             1.002          

Other assets 14.028     14.863     15.871     15.333     16.162       15.480        

Cash and cash equivalents 5.073        4.331        5.585        5.829        7.484          6.768          

Assets held for sale -            -            -            -            -              -              

Current assets 29.935     29.546     33.886     36.857     38.838       39.172        

Total assets 53.183     53.039     58.651     63.637     68.808       71.756        

Equity and liabilities

Equity 22.481     22.101     23.993     26.154     28.202       30.909        

Pension provisions 2.847        1.652        349           811           2.358          938              

Other provisions 2.412        2.295        2.348        2.840        3.103          3.075          

Deferred tax 1.931        1.694        1.726        893           492             1.072          

Financial liabilities 2.685        259           1.164        1.822        1.775          1.604          

Other Liabilities 3.986        3.401        2.873        3.289        3.394          3.584          

Non-current provisions and liabilities 13.861     9.301        8.460        9.655        11.122       10.273        

Other provisions 1.795        1.759        2.336        2.519        2.605          3.039          

Current tax 468           650           1.026        1.188        1.269          1.021          

Financial liabilities 2.599        4.736        961           1.468        1.289          725              

Trade payables 2.029        2.556        3.713        4.719        5.669          6.764          

Other liabilities 9.950        11.936     18.162     17.934     18.652       19.025        

Liabilities in conjunction with assets held for sale -            -            -            -            -              -              

Current provisions and liabilities 16.841     21.637     26.198     27.828     29.484       30.574        

Total Equity and liabilities 53.183     53.039     58.651     63.637     68.808       71.756        

Difference -            -            -            -            -              -              
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i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Financial services

Assets

Intangible assets 123           110           97              499           486             469              

Property, plant  and equipment 25              20              19              39              46                34                

Leased products 22.590     20.608     20.868     25.900     28.060       30.230        

Investments accounted for using equity method -            -            -            -            -              -              

Other investments 25              8                8                8                7                  6                  

Receivables from sales financing 22.192     23.478     27.126     29.331     32.309       32.616        

Financial assets 424           28              7                67              126             276              

Deferred tax 485           575           603           216           279             285              

Other assets 1.961        1.375        1.176        1.185        1.330          1.436          

Non-current assets 47.825     46.202     49.904     57.245     62.643       65.352        

Inventeories 9                9                8                11              11                8                  

Trade receivables 122           123           231           143           123             145              

Receivable from sales financing 15.871     17.116     18.239     20.014     20.605       21.501        

Financial assets 839           924           815           877           813             826              

Current tax 39              28              31              78              132             89                

Other assets 3.034        4.071        3.248        2.823        3.573          3.530          

Cash and cash equivalents 2.053        2.803        1.227        1.518        797             879              

Assets held for sale -            -            -            -            -              -              

Current assets 21.967     25.074     23.799     25.464     26.054       26.978        

Total assets 69.792     71.276     73.703     82.709     88.697       92.330        

Equity and liabilities

Equity 3.752        4.268        5.216        7.169        7.633          8.407          

Pension provisions 28              24              32              52              88                40                

Other provisions 252           311           250           164           173             257              

Deferred tax 3.096        3.191        3.691        4.302        4.777          5.266          

Financial liabilities 10.030     10.848     12.202     13.251     14.174       14.376        

Other Liabilities 14.128     10.455     13.619     17.172     19.653       20.084        

Non-current provisions and liabilities 27.534     24.829     29.794     34.941     38.865       40.023        

Other provisions 311           274           337           297           289             309              

Current tax 105           85              121           78              136             123              

Financial liabilities 15.207     13.673     13.746     16.160     16.830       16.006        

Trade payables 364           385           433           481           474             502              

Other liabilities 22.519     27.762     24.056     23.583     24.470       26.960        

Liabilities in conjunction with assets held for sale -            -            -            -            -              -              

Current provisions and liabilities 38.506     42.179     38.693     40.599     42.199       43.900        

Total Equity and liabilities 69.792     71.276     73.703     82.709     88.697       92.330        

Difference -            -            -            -            -              -              



Side 90 af 121 
 

 

alle segmenter undtaget eleminations

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Assets

Intangible assets 5.641        5.379        5.031        5.238        5.207        6.179        

Property, plant  and equipment 11.292     11.385     11.427     11.685     13.341     15.113     

Leased products 22.858     20.795     21.050     26.051     28.188     30.249     

Investments accounted for using equity method 111           137           212           302           514           652           

Other investments 8.066        8.066        8.405        10.255     10.557     11.013     

Receivables from sales financing 22.192     23.478     27.126     29.331     32.309     32.616     

Financial assets 2.043        1.689        2.291        2.237        2.615        3.238        

Deferred tax 1.991        2.444        2.812        2.865        2.845        2.801        

Other assets 18.160     13.878     16.187     19.708     22.187     22.860     

Non-current assets 92.354     87.251     94.541     107.672   117.763   124.721   

Inventeories 7.291        6.556        7.766        9.638        9.725        9.585        

Trade receivables 2.305        1.857        2.329        3.286        2.543        2.449        

Receivable from sales financing 15.871     17.116     18.239     20.014     20.605     21.501     

Financial assets 3.721        3.506        3.580        4.139        5.039        6.241        

Current tax 602           950           1.166        1.194        966           1.151        

Other assets 38.171     46.113     48.387     47.287     50.051     51.785     

Cash and cash equivalents 7.454        7.767        7.432        7.776        8.370        7.664        

Assets held for sale -            -            -            -            45              -            

Current assets 75.415     83.865     88.899     93.334     97.344     100.376   

Total assets 167.769   171.116   183.440   201.006   215.107   225.097   

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equity and liabilities

Equity 31.116     30.487     34.470     39.899     44.301     50.121     

Pension provisions 3.314        2.972        1.563        2.183        3.813        2.303        

Other provisions 2.757        2.706        2.721        3.149        3.441        3.772        

Deferred tax 5.047        4.896        5.422        5.205        5.274        6.344        

Financial liabilities 30.733     34.561     36.257     38.132     39.562     40.095     

Other Liabilities 18.952     14.246     16.828     20.871     23.311     24.054     

Non-current provisions and liabilities 60.803     59.381     62.791     69.540     75.401     76.568     

Other provisions 2.129        2.055        2.823        3.101        3.243        3.408        

Current tax 633           836           1.198        1.363        1.482        1.237        

Financial liabilities 30.301     27.225     26.838     30.769     30.839     31.536     

Trade payables 2.562        3.122        4.351        5.340        6.433        7.475        

Other liabilities 40.225     48.010     50.969     50.994     53.378     54.752     

Liabilities in conjunction with assets held for sale -            -            -            -            30              -            

Current provisions and liabilities 75.850     81.248     86.179     91.567     95.405     98.408     

Total Equity and liabilities 167.769   171.116   183.440   201.006   215.107   225.097   

Difference -            -            -            -            -            -            
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i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eliminations

Assets

Intangible assets -                 -            -            -            -            -            

Property, plant  and equipment -                 -            -            -            -            -            

Leased products -3.334           -2.822      -1.962      -2.939      -3.720      -4.335      

Investments accounted for using equity method -                 -            -            -            -            -            

Other investments -7.744           -7.834      -8.228      -9.694      -10.009    -10.460    

Receivables from sales financing -                 -            -            -            -            -            

Financial assets -235              -170          -424          -535          -467          -645          

Deferred tax -1.125           -1.178      -1.419      -939          -878          -1.181      

Other assets -17.500        -13.238    -15.495    -19.140    -21.384    -21.906    

Non-current assets -29.938        -25.242    -27.528    -33.247    -36.458    -38.527    

Inventeories -1                   -1              -            -            -            -            

Trade receivables -                 -            -            -            -            -            

Receivable from sales financing -                 -            -            -            -            -            

Financial assets -415              -291          -318          -388          -427          -682          

Current tax -                 -            -            -            -            -            

Other assets -36.329        -43.629    -45.430    -43.942    -46.387    -47.520    

Cash and cash equivalents -                 -            -            -            -            -            

Assets held for sale -                 -            -            -            -            -            

Current assets -36.745        -43.921    -45.748    -44.330    -46.814    -48.202    

Total assets -66.683        -69.163    -73.276    -77.577    -83.272    -86.729    

Equity and liabilities

Equity -10.843        -10.572    -10.540    -12.796    -13.695    -14.478    

Pension provisions -                 -            -            -            -            -            

Other provisions -                 -            -            -            -            -            

Deferred tax -2.290           -2.127      -2.022      -1.932      -2.193      -2.790      

Financial liabilities -236              -170          -424          -535          -467          -645          

Other Liabilities -16.751        -11.965    -14.245    -17.960    -19.907    -20.451    

Non-current provisions and liabilities -19.277        -14.262    -16.691    -20.427    -22.567    -23.886    

Other provisions -4                   3                3                3                3                3                

Current tax -                 -            -            -            -            -            

Financial liabilities -414              -291          -318          -389          -427          -682          

Trade payables -                 -            -            -            -            -            

Other liabilities -36.145        -44.041    -45.730    -43.968    -46.586    -47.686    

Liabilities in conjunction with assets held for sale -                 -            -            -            -            -            

Current provisions and liabilities -36.563        -44.329    -46.045    -44.354    -47.010    -48.365    

Total Equity and liabilities -66.683        -69.163    -73.276    -77.577    -83.272    -86.729    

Difference -                 -            -            -            -            -            
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Andel af elemination costs i % / Fordelingsnøgle

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Assets

Intangible assets

Property, plant  and equipment

Leased products 1,17% 0,90% 0,86% 0,58% 0,45% 0,06%

Investments accounted for using equity method

Other investments 33,39% 33,20% 38,82% 44,08% 45,36% 47,70%

Receivables from sales financing

Financial assets 11,65% 28,12% 28,90% 12,83% 29,02% 36,53%

Deferred tax 67,60% 61,95% 67,14% 79,44% 77,93% 79,47%

Other assets 11,81% 15,23% 15,28% 15,93% 17,41% 12,24%

Non-current assets

Inventeories 96,08% 95,93% 96,16% 96,59% 96,31% 96,60%

Trade receivables

Receivable from sales financing

Financial assets 37,65% 47,52% 53,38% 55,74% 54,49% 71,77%

Current tax

Other assets 36,75% 32,23% 32,80% 32,43% 32,29% 29,89%

Cash and cash equivalents

Assets held for sale

Current assets 

Total assets

Equity and liabilities

Equity 72,25% 72,49% 69,61% 65,55% 63,66% 61,67%

Pension provisions

Other provisions

Deferred tax 38,26% 34,60% 31,83% 17,16% 9,33% 16,90%

Financial liabilities 8,74% 0,75% 3,21% 4,78% 4,49% 4,00%

Other Liabilities 21,03% 23,87% 17,07% 15,76% 14,56% 14,90%

Non-current provisions and liabilities

Other provisions 84,31% 85,60% 82,75% 81,23% 80,33% 89,17%

Current tax

Financial liabilities 8,58% 17,40% 3,58% 4,77% 4,18% 2,30%

Trade payables

Other liabilities 24,74% 24,86% 35,63% 35,17% 34,94% 34,75%

Liabilities in conjunction with assets held for sale

Current provisions and liabilities

Total Equity and liabilities

Difference -            -            -            -            -            -            
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i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motorcycle

Assets

Intangible assets 0,90% 0,73% 0,83% 1,07% 1,38% 1,02%

Property, plant  and equipment 1,71% 1,62% 1,68% 1,73% 1,81% 1,79%

Leased products 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Investments accounted for using equity method 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Other investments 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Receivables from sales financing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financial assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Deferred tax 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%

Other assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Non-current assets

Inventeories 3,80% 3,94% 3,73% 3,30% 3,58% 3,32%

Trade receivables 4,73% 6,62% 4,89% 3,90% 4,48% 4,90%

Receivable from sales financing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financial assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Current tax 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Other assets 0,00% 0,00% 0,09% 0,07% 0,06% 0,00%

Cash and cash equivalents 0,00% 0,00% 0,05% 0,04% 0,00% 0,00%

Assets held for sale

Current assets 

Total assets

Equity and liabilities

Equity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pension provisions 3,68% 2,49% 1,15% 2,02% 0,76% 1,26%

Other provisions 2,29% 2,51% 3,42% 3,62% 3,92% 3,74%

Deferred tax 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%

Financial liabilities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Other Liabilities 1,33% 1,80% 1,87% 1,84% 1,06% 1,32%

Non-current provisions and liabilities

Other provisions 0,99% 1,02% 1,66% 1,84% 3,52% 1,67%

Current tax 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financial liabilities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trade payables 6,25% 5,35% 4,57% 2,34% 4,31% 2,73%

Other liabilities 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

Liabilities in conjunction with assets held for sale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Current provisions and liabilities

Total Equity and liabilities

Difference -            -            -            -            -            -            



Side 94 af 121 
 

 

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Financial services

Assets

Intangible assets

Property, plant  and equipment

Leased products 98,83% 99,10% 99,14% 99,42% 99,55% 99,94%

Investments accounted for using equity method

Other investments 0,31% 0,10% 0,10% 0,08% 0,07% 0,05%

Receivables from sales financing

Financial assets 20,75% 1,66% 0,31% 3,00% 4,82% 8,52%

Deferred tax 24,36% 23,53% 21,44% 7,54% 9,81% 10,17%

Other assets 10,80% 9,91% 7,27% 6,01% 5,99% 6,28%

Non-current assets

Inventeories 0,12% 0,14% 0,10% 0,11% 0,11% 0,08%

Trade receivables

Receivable from sales financing

Financial assets 22,55% 26,35% 22,77% 21,19% 16,13% 13,24%

Current tax

Other assets 7,95% 8,83% 6,71% 5,97% 7,14% 6,82%

Cash and cash equivalents

Assets held for sale

Current assets 

Total assets

Equity and liabilities

Equity 12,06% 14,00% 15,13% 17,97% 17,23% 16,77%

Pension provisions

Other provisions

Deferred tax 61,34% 65,18% 68,07% 82,65% 90,58% 83,01%

Financial liabilities 32,64% 31,39% 33,65% 34,75% 35,83% 35,85%

Other Liabilities 74,55% 73,39% 80,93% 82,28% 84,31% 83,50%

Non-current provisions and liabilities

Other provisions 14,61% 13,33% 11,94% 9,58% 8,91% 9,07%

Current tax

Financial liabilities 50,19% 50,22% 51,22% 52,52% 54,57% 50,75%

Trade payables

Other liabilities 55,98% 57,83% 47,20% 46,25% 45,84% 49,24%

Liabilities in conjunction with assets held for sale

Current provisions and liabilities

Total Equity and liabilities

Difference -            -            -            -            -            -            
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i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Other Entities

Assets

Intangible assets

Property, plant  and equipment

Leased products

Investments accounted for using equity method

Other investments 66,30% 66,70% 61,08% 55,85% 54,57% 52,25%

Receivables from sales financing

Financial assets 67,60% 70,22% 70,80% 84,18% 66,16% 54,94%

Deferred tax 8,04% 14,53% 11,38% 13,02% 12,27% 10,35%

Other assets 77,40% 74,86% 77,46% 78,06% 76,60% 81,48%

Non-current assets

Inventeories

Trade receivables

Receivable from sales financing

Financial assets 39,80% 26,13% 23,85% 23,07% 29,37% 15,00%

Current tax

Other assets 55,30% 58,94% 60,40% 61,53% 60,51% 63,29%

Cash and cash equivalents

Assets held for sale

Current assets 

Total assets

Equity 15,69% 13,51% 15,26% 16,48% 19,11% 21,56%

Pension provisions

Other provisions

Deferred tax 0,36% 0,18% 0,06% 0,19% 0,09% 0,09%

Financial liabilities 58,63% 67,86% 63,14% 60,47% 59,69% 60,14%

Other Liabilities 3,09% 0,93% 0,13% 0,13% 0,08% 0,28%

Non-current provisions and liabilities

Other provisions 0,09% 0,05% 3,65% 7,35% 7,25% 0,09%

Current tax

Financial liabilities 41,24% 32,38% 45,20% 42,71% 41,25% 46,95%

Trade payables

Other liabilities 19,26% 17,28% 17,14% 18,55% 19,17% 15,97%

Liabilities in conjunction with assets held for sale

Current provisions and liabilities

Total Equity and liabilities

Difference -            -            -            -            -            -            
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Segmenter i tal efter fordeling af eleminations

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive + MC

Assets

Intangible assets 5.403        5.230        4.892        4.682        4.648        5.646        

Property, plant  and equipment 10.454     10.465     9.906        10.257     12.047     13.357     

Leased products 229           162           165           134           111           16              

Investments accounted for using equity method 82              114           189           281           514           652           

Other investments 108           77              69              247           249           264           

Receivables from sales financing -            -            -            -            -            -            

Financial assets 211           427           539           218           623           947           

Deferred tax 585           784           935           1.530        1.533        1.287        

Other assets 78              97              106           90              140           117           

Non-current assets 17.150     17.357     16.800     17.440     19.864     22.286     

Inventeories 6.384        5.572        6.158        8.122        8.360        7.808        

Trade receivables 2.070        1.608        1.983        3.014        2.305        2.184        

Receivable from sales financing -            -            -            -            -            -            

Financial assets 1.245        1.528        1.741        2.091        2.513        3.990        

Current tax 358           789           1.068        1.065        775           1.002        

Other assets 677           801           929           1.054        1.154        1.275        

Cash and cash equivalents 5.073        4.331        5.585        5.829        7.484        6.768        

Assets held for sale -            -            -            -            -            -            

Current assets 15.807     14.629     17.463     21.174     22.591     23.026     

Total assets 32.957     31.985     34.264     38.614     42.456     45.313     

Equity and liabilities

Equity 14.647     14.437     16.657     17.766     19.484     21.981     

Pension provisions 2.847        1.652        349           811           2.358        938           

Other provisions 2.412        2.295        2.348        2.840        3.103        3.075        

Deferred tax 1.054        957           1.082        562           287           601           

Financial liabilities 2.664        258           1.150        1.796        1.754        1.578        

Other Liabilities 860           1.044        1.486        1.317        1.292        1.718        

Non-current provisions and liabilities 9.837        6.206        6.415        7.326        8.794        7.909        

Other provisions 1.792        1.762        2.339        2.521        2.608        3.042        

Current tax 468           650           1.026        1.188        1.269        1.021        

Financial liabilities 2.563        4.685        950           1.449        1.271        709           

Trade payables 2.029        2.556        3.713        4.719        5.669        6.764        

Other liabilities 1.620        1.689        3.165        3.644        3.361        3.886        

Liabilities in conjunction with assets held for sale -            -            -            -            -            -            

Current provisions and liabilities 8.472        11.342     11.192     13.522     14.178     15.423     

Total Equity and liabilities 32.956     31.985     34.263     38.614     42.456     45.313     

Difference -0              -0              -0              -0              -0              0                
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Segmenter i tal efter fordeling af eleminations

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Financial services + Other entities

Assets

Intangible assets 187           110           97              500           487           470           

Property, plant  and equipment 25              20              19              39              46              34              

Leased products 19.915     18.527     20.233     24.166     25.363     27.349     

Investments accounted for using equity method 29              23              23              21              -            -            

Other investments 214           155           108           314           299           289           

Receivables from sales financing 22.192     23.478     27.126     29.331     32.309     32.616     

Financial assets 1.597        1.092        1.328        1.484        1.525        1.646        

Deferred tax 281           482           457           396           434           333           

Other assets 582           543           586           478           663           837           

Non-current assets 45.022     44.429     49.978     56.727     61.127     63.574     

Inventeories 9                9                8                11              11              8                

Trade receivables 126           126           232           144           124           145           

Receivable from sales financing 15.871     17.116     18.239     20.014     20.605     21.501     

Financial assets 2.061        1.687        1.521        1.660        2.099        1.569        

Current tax 244           161           98              129           191           149           

Other assets 1.785        2.399        3.295        3.446        3.485        4.441        

Cash and cash equivalents 2.381        3.436        1.843        1.944        886           896           

Assets held for sale -            -            -            -            -            -            

Current assets 22.477     24.934     25.236     27.348     27.401     28.710     

Total assets 67.499     69.364     75.213     84.075     88.527     92.283     

Equity and liabilities

Equity 5.626        5.478        7.273        9.337        11.122     13.662     

Pension provisions 345           1.246        1.196        1.328        1.426        1.336        

Other provisions 282           343           280           195           203           556           

Deferred tax 1.701        1.810        2.316        2.711        2.794        2.953        

Financial liabilities 26.593     32.702     32.062     33.426     35.328     34.969     

Other Liabilities 1.709        1.695        2.094        2.399        2.872        3.019        

Non-current provisions and liabilities 30.630     37.796     37.948     40.059     42.624     42.833     

Other provisions 312           275           440           526           524           312           

Current tax 165           186           172           175           213           216           

Financial liabilities 27.324     22.249     25.570     28.931     29.141     30.145     

Trade payables 373           399           439           496           487           507           

Other liabilities 3.070        2.981        3.371        4.553        4.416        4.608        

Liabilities in conjunction with assets held for sale -            -            -            -            -            -            

Current provisions and liabilities 31.244     26.090     29.993     34.680     34.781     35.788     

Total Equity and liabilities 67.500     69.364     75.214     84.075     88.527     92.283     

Difference 0                0                0                0                0                -0              
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Bilag 5 – Reformuleret resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlytisk resultatopgørelse BMW

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Revenues 36.574           45.434           52.951           59.125           58.382           

Cost of sales -30.261         -34.341         -38.827         -44.274         -43.783         

Gross profit 6.313             11.092           14.124           14.851           14.599           

Selling and adm. Expenses -2.897            -3.310            -3.797            -4.438            -4.608            

Other operating income 427                 482                 484                 617                 677                 

Other operating expenses -471               -735               -807               -793               -763               

Result from equity accounted investments 42                   98                   164                 271                 398                 

EBITDA 3.414             7.627             10.168           10.509           10.303           

Depreciations and amortisation -3.600            -3.682            -3.646            -3.541            -3.739            

EBIT -186               3.945             6.522             6.968             6.564             

Tax on EBIT 40                   -1.328            -1.784            -2.382            -2.114            

Nopat -146               2.617             4.738             4.585             4.451             

Net financial result -31                  -387               -700               -560               -361               

Tax shield 7                      130                 191                 191                 116                 

Net financial result after tax -24                  -257               -508               -368               -245               

Net earnings -171               2.360             4.230             4.217             4.206             

Attributable to minority interest  6                      15                   25                   24                   17                   

Attributable to shareholders og BMW AG -177               2.345             4.205             4.193             4.189             
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Bilag 6 – Reformuleret balance 

 

Invested capital fra aktiv siden BMW

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive + MC

Non-current assets

Intangible assets 5.403            5.230            4.892            4.682            4.648            5.646            

Property, plant  and equipment 10.454         10.465         9.906            10.257         12.047         13.357         

Leased products 229               162               165               134               111               16                  

Investments accounted for using equity method 82                  114               189               281               514               652               

Receivables from sales financing -                -                -                -                -                -                

Deferred tax 585               784               935               1.530            1.533            1.287            

Other assets 78                  97                  106               90                  140               117               

Total Non-current assets 16.832         16.853         16.192         16.974         18.992         21.075         

Current assets 

Inventeories 6.384            5.572            6.158            8.122            8.360            7.808            

Trade receivables 2.070            1.608            1.983            3.014            2.305            2.184            

Receivable from sales financing -                -                -                -                -                -                

Current tax 358               789               1.068            1.065            775               1.002            

Other assets 677               801               929               1.054            1.154            1.275            

Total current assets 9.489            8.770            10.137         13.254         12.594         12.269         

Non-interest bearing debt / Operating liability

Other provisions 2.412            2.295            2.348            2.840            3.103            3.075            

Deferred tax 1.054            957               1.082            562               287               601               

Other Liabilities 860               1.044            1.486            1.317            1.292            1.718            

Other provisions 1.792            1.762            2.339            2.521            2.608            3.042            

Current tax 468               650               1.026            1.188            1.269            1.021            

Trade payables 2.029            2.556            3.713            4.719            5.669            6.764            

Other liabilities 1.620            1.689            3.165            3.644            3.361            3.886            

Total Non-interest-bearing debt / Operatin liability 10.234         10.953         15.158         16.790         17.589         20.106         

Invested capital 16.086         14.670         11.172         13.438         13.998         13.237         

Average invested capital 15.378         12.921         12.305         13.718         13.618         
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Invested capital fra Passiv siden BMW

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive + MC

Equity 14.647         14.437         16.657         17.766         19.484         21.981         

Net-interest-bearing debt

Pension provisions 2.847            1.652            349               811               2.358            938               

Financial liabilities 2.664            258               1.150            1.796            1.754            1.578            

Financial liabilities 2.563            4.685            950               1.449            1.271            709               

Liabilities in conjunction with assets held for sale -                -                -                -                -                -                

Interest-bearing debt 8.075            6.595            2.449            4.057            5.383            3.226            

Other investments 108               77                  69                  247               249               264               

Financial assets 211               427               539               218               623               947               

Financial assets 1.245            1.528            1.741            2.091            2.513            3.990            

Cash and cash equivalents 5.073            4.331            5.585            5.829            7.484            6.768            

Assets held for sale -                -                -                -                -                -                

Interest-bearing Assets 6.636            6.363            7.934            8.385            10.869         11.969         

Net Interest-bearing debt 1.439            232               -5.485          -4.328          -5.486          -8.743          

Invested capital 16.086         14.669         11.171         13.438         13.998         13.237         

Average invested capital 15.378         12.920         12.304         13.718         13.618         
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Trend analyse BMW

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Revenues 100 124 145 162 160

Cost of sales 100 113 128 146 145

Gross profit 100 176 224 235 231

Selling and adm. Expenses 100 114 131 153 159

Other operating income 100 113 113 144 159

Other operating expenses 100 156 171 168 162

Result from equity accounted investments 100 233 390 645 948

EBITDA 100 223 298 308 302

Depreciations and amortisation 100 102 101 98 104

EBIT 100                 -2124 -3511 -3751 -3534

Tax on EBIT 100 -3346 -4495 -6004 -5327

Nopat 100 -1792 -3243 -3139 -3047

Net financial result 100 1244 2250 1800 1160

Tax shield 100 1961 2880 2881 1748

Net financial result after tax 100 1050 2078 1506 1000

Net earnings 100 -1384 -2480 -2473 -2466

Attributable to minority interest  100 250 417 400 283

Attributable to shareholders og BMW AG 100 -1329 -2382 -2375 -2373

Common-Size analyse BMW

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Automotive

Revenues 100% 100% 100% 100% 100%

Cost of sales -82,7% -75,6% -73,3% -74,9% -75,0%

Gross profit 17% 24% 27% 25% 25%

Selling and adm. Expenses -7,9% -7,3% -7,2% -7,5% -7,89%

Other operating income 1,17% 1,06% 0,91% 1,04% 1,16%

Other operating expenses -1,29% -1,62% -1,52% -1,34% -1,31%

Result from equity accounted investments 0,11% 0,22% 0,31% 0,46% 0,68%

EBITDA 9% 17% 19% 18% 17,65%

Depreciations and amortisation -9,8% -8,1% -6,9% -6,0% -6,40%

EBIT -1% 9% 12% 12% 11%

Tax on EBIT 0% -3% -3% -4% -4%

Nopat -0,40% 6% 9% 8% 7,62%

Net financial result 0% -1% -1% -1% -1%

Tax shield 0% 0% 0% 0% 0%

Net financial result after tax 0% -1% -1% -1% 0%

Net earnings 0% 5% 8% 7% 7%

Attributable to minority interest  0% 0% 0% 0% 0%

Attributable to shareholders og BMW AG 0% 5% 8% 7% 7%
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Bilag 8 – Indeksering af balancen, invers AOH, Days on hand

 

Indeksering af  Invested capital  BMW

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 100           97              91              87              86              104           

Property, plant  and equipment 100           100           95              98              115           128           

Leased products 100           71              72              59              49              7                

Investments accounted for using equity method 100           139           230           343           627           795           

Deferred tax 100           134           160           261           262           220           

Other assets 100           125           136           116           179           150           

Total Non-current assets 100           100           96              101           113           125           

Current assets 

Inventeories 100           87              96              127           131           122           

Trade receivables 100           78              96              146           111           106           

Current tax 100           220           298           297           216           280           

Other assets 100           118           137           156           171           188           

Total current assets 100           92              107           140           133           129           

Non-interest bearing debt / Operating liability

Other provisions 100           95              97              118           129           127           

Deferred tax 100           91              103           53              27              57              

Other Liabilities 100           121           173           153           150           200           

Other provisions 100           98              131           141           146           170           

Current tax 100           139           219           254           271           218           

Trade payables 100           126           183           233           279           333           

Other liabilities 100           104           195           225           207           240           

Total Non-interest-bearing debt / Operatin liability 100           107           148           164           172           196           

Invested capital 100           91              69              84              87              82              

Aktivernes omsætningshastighed, AOH invers Days on hand

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 0,145        0,111        0,090        0,079        0,088              53 41 33 29 32

Property, plant  and equipment 0,286        0,224        0,190        0,189        0,218              104 82 69 69 79

Leased products 0,005        0,004        0,003        0,002        0,001              2 1 1 1 0

Investments accounted for using equity method 0,003        0,003        0,004        0,007        0,010              1 1 2 2 4

Deferred tax 0,019        0,019        0,023        0,026        0,024              7 7 8 9 9

Other assets 0,002        0,002        0,002        0,002        0,002              1 1 1 1 1

Total Non-current assets 0,460        0,364        0,313        0,304        0,343              168 133 114 111 125

Current assets 

Inventeories 0,163        0,129        0,135        0,139        0,138              60 47 49 51 51

Trade receivables 0,050        0,040        0,047        0,045        0,038              18 14 17 16 14

Current tax 0,016        0,020        0,020        0,016        0,015              6 7 7 6 6

Other assets 0,020        0,019        0,019        0,019        0,021              7 7 7 7 8

Total current assets 0,250        0,208        0,221        0,219        0,213              91 76 81 80 78

Non-interest bearing debt / Operating liability

Other provisions 0,064        0,051        0,049        0,050        0,053              -23 -19 -18 -18 -19

Deferred tax 0,027        0,022        0,016        0,007        0,008              -10 -8 -6 -3 -3

Other Liabilities 0,026        0,028        0,026        0,022        0,026              -10 -10 -10 -8 -9

Other provisions 0,049        0,045        0,046        0,043        0,048              -18 -16 -17 -16 -18

Current tax 0,015        0,018        0,021        0,021        0,020              -6 -7 -8 -8 -7

Trade payables 0,063        0,069        0,080        0,088        0,106              -23 -25 -29 -32 -39

Other liabilities 0,045        0,053        0,064        0,059        0,062              -17 -19 -23 -22 -23

Total Non-interest-bearing debt / Operatin liability 0,290        0,287        0,302        0,291        0,323              -106 -105 -110 -106 -118

Average invested capital 0,420        0,284        0,232        0,232        0,233              153 104 85 85 85
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Bilag 9 – Audi 

 

 

AUDI

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Revenues 29.840     35.441     44.096     48.771     49.880     

Cost of sales -25.649    -29.706    -36.000    -39.061    -40.691    

Gross profit 4.191        5.735        8.096        9.710        9.189        

Distribution costs -3.138      -3.038      -3.599      -4.594      -4.641      

adm. Expenses -301          -374          -429          -527          -566          

Other operating income 1.475        1.684        1.967        1.881        1.952        

Other operating expenses -622          -667          -687          -1.106      -903          

Profit / loss before financial result 1.605        3.340        5.348        5.364        5.031        

Result from equity accounted investments 110           220           270           415           454           

Finance expenses -269          -294          -264          -403          -158          

Other financial result 483           368           687           574           -4              

Financial result 324           294           693           586           292           

Profit / loss before tax 1.929        3.634        6.041        5.950        5.323        

Income taxes -581          -1.004      -1.601      -1.602      -1.309      

Net profit / loss 1.348        2.630        4.440        4.348        4.014        

Attributable to minority interest  48              45              51              69              53              

Attributable to shareholders of AUDI 1.300        2.585        4.389        4.279        3.961        

Analytisk resultat opgørelse AUDI

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Revenues 29.840      35.441      44.096         48.771         49.880         

Cost of sales -24.584    -28.404    -34.924       -37.899       -39.448       

Gross profit 5.256        7.037        9.172           10.872         10.432         

Distribution costs -2.428      -2.170      -2.882         -3.819         -3.813         

adm. Expenses -301          -374          -429             -527             -566             

Other operating income 1.475        1.684        1.967           1.881           1.952           

Other operating expenses -622          -667          -687             -1.106         -903             

Result from equity accounted investments 110            220            270               415               454               

EBITDA 3.490        5.730        7.411           7.716           7.556           

Depreciation and amortisation -1775 -2170 -1793 -1937 -2071

EBIT 1.715        3.560        5.618           5.779           5.485           

Tax on ebit -517          -984          -1.489         -1.556         -1.349         

Nopat 1.198        2.576        4.129           4.223           4.136           

Net financial result 214            74              423               171               -162             

Tax shield -64            -20            -112             -46               40                 

Net financial result after tax 150            54              311               125               -122             

Net profit 1.348        2.630        4.440           4.348           4.014           

Attributable to minority interest  48              45              51                 69                 53                 

Attributable to shareholders of AUDI 1.300        2.585        4.389           4.279           3.961           
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Trend Analyse AUDI

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Revenues 100           119           148           163           167           

Cost of sales 100           116           142           154           160           

Gross profit 100           134           175           207           198           

Distribution costs 100           89              119           157           157           

adm. Expenses 100           124           143           175           188           

Other operating income 100           114           133           128           132           

Other operating expenses 100           107           110           178           145           

Result from equity accounted investments 100           200           245           377           413           

EBITDA 100           164           212           221           217           

Depreciation and amortisation 100           122           101           109           117           

EBIT 100           208           328           337           320           

Tax on ebit 100           190           288           301           261           

Nopat 100           215           345           352           345           

Net financial result 100           35              198           80              -76            

Tax shield 100           32              174           71              -62            

Net financial result after tax 100           36              208           84              -82            

Net profit 100           195           329           323           298           

Attributable to minority interest  100           94              106           144           110           

Attributable to shareholders of AUDI 100           199           338           329           305           

Common-Size Analyse AUDI

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Revenues 100% 100% 100% 100% 100%

Cost of sales -82% -80% -79% -78% -79%

Gross profit 18% 20% 21% 22% 21%

Distribution costs -8,1% -6,1% -6,5% -7,8% -7,6%

adm. Expenses -1% -1% -1% -1% -1,13%

Other operating income 5% 5% 4% 4% 4%

Other operating expenses -2% -2% -2% -2% -2%

Result from equity accounted investments 0% 1% 1% 1% 1%

EBITDA 12% 16% 17% 16% 15,15%

Depreciation and amortisation -6% -6% -4% -4% -4%

EBIT 6% 10% 13% 12% 11%

Tax on ebit -2% -3% -3% -3% -3%

Nopat 4% 7% 9% 9% 8,29%

Net financial result 1% 0% 1% 0% 0%

Tax shield 0% 0% 0% 0% 0%

Net financial result after tax 1% 0% 1% 0% 0%

Net profit 5% 7% 10% 9% 8%

Attributable to minority interest  0% 0% 0% 0% 0%

Attributable to shareholders of AUDI 4% 7% 10% 9% 8%
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i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Assets

Intangible assets 2.112        2.171        2.357        2.531        4.038        4.689        

Property, plant  and equipment 5.846        5.795        5.803        6.716        7.605        8.413        

Leased products -            -            -            5                2                -            

investment property 5                12              12              3                118           171           

Investments accounted for using equity method 152           212           326           460           3.638        3.678        

Other longterm investments 75              107           180           244           254           290           

Deferred tax assets 691           919           1.347        1.812        1.713        1.720        

Other Financial assets 656           422           560           391           662           969           

Other receivables -            -            -            21              13              12              

Non-current assets 9.537        9.638        10.585     12.183     18.043     19.942     

Inventeories 3.347        2.568        3.354        4.377        4.331        4.495        

Trade receivables 2.215        2.281        2.099        3.009        2.251        3.176        

effective income tax assets 17              23              13              11              43              35              

Other finacial assets 5.318        4.764        2.658        7.033        2.303        1.296        

Other receivables -            -            -            273           451           479           

Securities 789           821           1.339        1.594        1.807        2.400        

Cash and cash equivalents 4.833        6.455        10.724     8.513        11.170     13.332     

Current assets 16.519     16.912     20.187     24.810     22.356     25.213     

Total assets 26.056     26.550     30.772     36.993     40.399     45.155     

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equity and liabilities

Subscribed capital 110           110           110           110           110           110           

Capital reserves 1.617        1.924        2.510        3.515        5.084        6.979        

Retained earnings 8.233        8.187        8.552        9.643        9.477        10.470     

Other reserves -            -            -            -500          159           712           

AUDI AG shareholders' interests 9.960        10.221     11.172     12.768     14.830     18.271     

Minority interests 368           411           138           198           261           294           

Equity 10.328     10.632     11.310     12.966     15.091     18.565     

Financial liabilities 3                2                15              21              145           186           

Deferred tax liabilities 78              45              22              16              208           517           

Other financial liabilities -            -            -            569           244           196           

Other liabilities 447           527           712           511           711           843           

Provisions for pensions 1.946        2.098        2.331        2.505        3.470        3.209        

Effective income tax obligations 853           773           636           754           913           979           

Other provisions 2.702        2.979        3.768        4.144        4.177        4.265        

Non-current provisions and liabilities 6.029        6.424        7.484        8.520        9.868        10.195     

Financial liabilities 673           577           810           1.172        1.168        1.228        

Trade payables 3.302        3.114        3.510        4.193        4.270        5.163        

Effective income tax obligations 128           405           857           929           346           225           

Other financial liabilities -            -            -            4.273        4.485        3.759        

Other liabilities 3.094        2.895        4.447        2.082        2.368        2.664        

Other provisions 2.502        2.502        2.354        2.858        2.803        3.360        

Current provisions and liabilities 9.699        9.493        11.978     15.507     15.440     16.399     

Total Equity and liabilities 26.056     26.549     30.772     36.993     40.399     45.159     

Difference -            1                -            -            -            -4              
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Invested capital fra Aktiv siden Audi

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 2.112        2.171        2.357        2.531        4.038        4.689        

Property, plant  and equipment 5.846        5.795        5.803        6.716        7.605        8.413        

Leased products -            -            -            5                2                -            

Investments accounted for using equity method 152           212           326           460           3.638        3.678        

Other longterm investments 75              107           180           244           254           290           

Deferred tax assets 691           919           1.347        1.812        1.713        1.720        

Other receivables -            -            -            21              13              12              

Total non-current assets 8.876        9.204        10.013     11.789     17.263     18.802     

Current assets 

Inventeories 3.347        2.568        3.354        4.377        4.331        4.495        

Trade receivables 2.215        2.281        2.099        3.009        2.251        3.176        

effective income tax assets 17              23              13              11              43              35              

Other receivables -            -            -            273           451           479           

Total current assets 5.579        4.872        5.466        7.670        7.076        8.185        

Non-interest bearing debt / operating liability

Deferred tax liabilities 78              45              22              16              208           517           

Other liabilities 447           527           712           511           711           843           

Effective income tax obligations 853           773           636           754           913           979           

Other provisions 2.702        2.979        3.768        4.144        4.177        4.265        

Trade payables 3.302        3.114        3.510        4.193        4.270        5.163        

Effective income tax obligations 128           405           857           929           346           225           

Other liabilities 3.094        2.895        4.447        2.082        2.368        2.664        

Other provisions 2.502        2.502        2.354        2.858        2.803        3.360        

Total Non-interest bearing debt / operating liability 13.106     13.240     16.306     15.487     15.796     18.016     

Invested capital 1.349        836           -827          3.972        8.543        8.971        

Average invested capital 1.093        5                1.573        6.258        8.757        

Invested capital fra Passiv siden Audi

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Subscribed capital 110           110           110           110           110           110           

Capital reserves 1.617        1.924        2.510        3.515        5.084        6.979        

Retained earnings 8.233        8.187        8.552        9.643        9.477        10.470     

Other reserves -            -            -            -500          159           712           

AUDI AG shareholders' interests 9.960        10.221     11.172     12.768     14.830     18.271     

Minority interests 368           411           138           198           261           294           

Total Equity 10.328     10.632     11.310     12.966     15.091     18.565     

Average Equity 10.480     10.971     12.138     14.029     16.828     

Net-interest-bearing debt

Financial liabilities 3                2                15              21              145           186           

Other financial liabilities -            -            -            569           244           196           

Other financial liabilities -            -            -            4.273        4.485        3.759        

Provisions for pensions 1.946        2.098        2.331        2.505        3.470        3.209        

Financial liabilities 673           577           810           1.172        1.168        1.228        

Interest-bearing debt 2.622        2.677        3.156        8.540        9.512        8.578        

investment property 5                12              12              3                118           171           

Other Financial assets 656           422           560           391           662           969           

Other finacial assets 5.318        4.764        2.658        7.033        2.303        1.296        

Securities 789           821           1.339        1.594        1.807        2.400        

Cash and cash equivalents 4.833        6.455        10.724     8.513        11.170     13.332     

Interes-bearing assets 11.601     12.474     15.293     17.534     16.060     18.168     

Net-interest-bearing debt -8.979      -9.797      -12.137    -8.994      -6.548      -9.590      

Invested capital 1.349        836           -827          3.972        8.543        8.971        

Average invested capital 1.093        5                1.573        6.258        8.757        
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Indeksering af Invested capital Audi

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 100           103           112           120           191           222           

Property, plant  and equipment 100           99              99              115           130           144           

Leased products N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Investments accounted for using equity method 100           139           214           303           2.393        2.420        

Other longterm investments 100           143           240           325           339           387           

Deferred tax assets 100           133           195           262           248           249           

Other receivables N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total non-current assets 100           104           113           133           194           212           

Current assets 

Inventeories 100           77              100           131           129           134           

Trade receivables 100           103           95              136           102           143           

effective income tax assets 100           135           76              65              253           206           

Other receivables N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total current assets 100           87              98              137           127           147           

Non-interest bearing debt / operating liability

Deferred tax liabilities 100           58              28              21              267           663           

Other liabilities 100           118           159           114           159           189           

Effective income tax obligations 100           91              75              88              107           115           

Other provisions 100           110           139           153           155           158           

Trade payables 100           94              106           127           129           156           

Effective income tax obligations 100           316           670           726           270           176           

Other liabilities 100           94              144           67              77              86              

Other provisions 100           100           94              114           112           134           

Total Non-interest bearing debt / operating liability 100           101           124           118           121           137           

Invested capital 100           62              -61            294           633           665           

Aktivernes omsætningshastighed, Invers AOH

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 0,072        0,064        0,055        0,067        0,087        26              23              20              25              32              

Property, plant  and equipment 0,195        0,164        0,142        0,147        0,161        71              60              52              54              59              

Leased products -            -            0,000        0,000        0,000        -       -       0                0                0                

Investments accounted for using equity method 0,006        0,008        0,009        0,042        0,073        2                3                3                15              27              

Other longterm investments 0,003        0,004        0,005        0,005        0,005        1                1                2                2                2                

Deferred tax assets 0,027        0,032        0,036        0,036        0,034        10              12              13              13              13              

Other receivables -            -            0,000        0,000        0,000        -       -       0                0                0                

Total non-current assets 0,303        0,271        0,247        0,298        0,362        111           99              90              109           132           

Current assets 

Inventeories 0,099        0,084        0,088        0,089        0,088        36              30              32              33              32              

Trade receivables 0,075        0,062        0,058        0,054        0,054        27              23              21              20              20              

effective income tax assets 0,001        0,001        0,000        0,001        0,001        0                0                0                0                0                

Other receivables -            -            0,003        0,007        0,009        -       -       1                3                3                

Total current assets 0,175        0,146        0,149        0,151        0,153        64              53              54              55              56              

Non-interest bearing debt / operating liability

Deferred tax liabilities 0,002        0,001        0,000        0,002        0,007        -1              -0              -0              -1              -3              

Other liabilities 0,016        0,017        0,014        0,013        0,016        -6              -6              -5              -5              -6              

Effective income tax obligations 0,027        0,020        0,016        0,017        0,019        -10            -7              -6              -6              -7              

Other provisions 0,095        0,095        0,090        0,085        0,085        -35            -35            -33            -31            -31            

Trade payables 0,108        0,093        0,087        0,087        0,095        -39            -34            -32            -32            -35            

Effective income tax obligations 0,009        0,018        0,020        0,013        0,006        -3              -6              -7              -5              -2              

Other liabilities 0,100        0,104        0,074        0,046        0,050        -37            -38            -27            -17            -18            

Other provisions 0,084        0,069        0,059        0,058        0,062        -31            -25            -22            -21            -23            

Total Non-interest bearing debt / operating liability 0,441        0,417        0,360        0,321        0,339        -161          -152          -132          -117          -124          

Average invested capital 0,037        0,000        0,036        0,128        0,176        13              0                13              47              64              

Days on hand
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Bilag 10 – Daimler 

 

 

Daimler industrial Business

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues 66.928     84.973     94.460     100.747   103.460   

Cost of sales -54.268    -63.912    -71.152    -77.572    -80.154    

Gross profit 12.660     21.061     23.308     23.175     23.306     

Selling expenses -7.303      -8.517      -9.502      -10.060    -10.414    

adm. Expenses -2.838      -2.951      -3.301      -3.337      -3.337      

Research and non-capitalized development costs -2.896      -3.476      -4.174      -4.179      -4.101      

Other operating income 589           879           1.313        1.446        1.467        

Other operating expenses -460          -569          -325          -276          -380          

Profit / loss before financial result -12.908    -14.634    -15.989    -16.406    -16.765    

Result from equity accounted investments 65              -141          286           1.214        3.344        

Other Finance expenses -1.339      157           -162          -456          -342          

Interest income 1.132        821           951           232           212           

Interest expense -1.907      -1.457      -1.248      -925          -878          

Financial result -2.049      -620          -173          65              2.336        

Profit / loss before tax -2.297      5.807        7.146        6.834        8.877        

Income taxes -350          -1.681      -1.929      -825          -874          

Net profit / loss -2.647      4.126        5.217        6.009        8.003        

Analytisk resultatopgørelse Daimler 

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues 66.928     84.973     94.460     100.747   103.460   

Cost of sales -52.329    -61.911    -69.020    -75.147    -77.548    

Gross profit 14.599     23.062     25.440     25.600     25.912     

Selling expenses -6.011      -7.183      -8.081      -8.443      -8.677      

adm. Expenses -2.838      -2.951      -3.301      -3.337      -3.337      

Research and non-capitalized development costs -2.896      -3.476      -4.174      -4.179      -4.101      

Other operating income 589           879           1.313        1.446        1.467        

Other operating expenses -460          -569          -325          -276          -380          

Result from equity accounted investments 65              -141          286           1.214        3.344        

EBITDA 3.048        9.621        11.158     12.025     14.228     

Depreciation -3231 -3335 -3553 -4042 -4343

EBIT -183          6.286        7.605        7.983        9.885        

Tax on EBIT -28            -1.820      -2.053      -964          -973          

Nopat -211          4.466        5.552        7.019        8.912        

Net financial result -2.114      -479          -459          -1.149      -1.008      

Tax shield -322          139           124           139           99              

Net financial result after tax -2.436      -340          -335          -1.010      -909          

Net earnings -2.647      4.126        5.217        6.009        8.003        
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 Trend analyse Daimler 

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues 100           127           141           151           155           

Cost of sales 100           118           132           144           148           

Gross profit 100           158           174           175           177           

Selling expenses 100           120           134           140           144           

adm. Expenses 100           104           116           118           118           

Research and non-capitalized development costs 100           120           144           144           142           

Other operating income 100           149           223           246           249           

Other operating expenses 100           124           71              60              83              

Result from equity accounted investments 100           -217          440           1.868        5.145        

EBITDA 100           316           366           395           467           

Depreciation 100           103           110           125           134           

EBIT 100           -3.435      -4.156      -4.362      -5.402      

Tax on EBIT 100           6.526        7.362        3.456        3.490        

Nopat 100           -2.118      -2.633      -3.329      -4.226      

Net financial result 100           23              22              54              48              

Tax shield 100           -43            -38            -43            -31            

Net financial result after tax 100           14              14              41              37              

Net earnings 100           -156          -197          -227          -302          

Common-Size analyse Daimler 

i mio € 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues 100% 100% 100% 100% 100%

Cost of sales -78% -73% -73% -75% -75%

Gross profit 22% 27% 27% 25% 25%

Selling expenses -9,0% -8,5% -8,6% -8,4% -8,4%

adm. Expenses -4,24% -3% -3% -3% -3,23%

Research and non-capitalized development costs -4% -4% -4% -4% -3,96%

Other operating income 1% 1% 1% 1% 1%

Other operating expenses -1% -1% 0% 0% 0%

Result from equity accounted investments 0% 0% 0% 1% 3,2%

EBITDA 5% 11% 12% 12% 14%

Depreciation and amortisation -5% -4% -4% -4% -4,20%

EBIT -0,3% 7,4% 8,1% 7,9% 9,6%

Tax on EBIT 0% -2% -2% -1% -1%

Nopat 0% 5% 6% 7% 8,61%

Net financial result -3% -1% 0% -1% -1%

Tax shield 0% 0% 0% 0% 0%

Net financial result after tax -4% 0% 0% -1% -1%

Net earnings -4% 5% 6% 6% 8%
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Daimler Industrial Business

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Group

Assets

Intangible assets 6.040        6.690        7.450        8.200        8.808        9.289        

Property, plant  and equipment 16.022     15.911     17.544     19.129     20.546     21.732     

Equipment on operating leases 7.185        8.651        9.611        10.849     12.163     13.207     

Result from equity accounted investments 4.188        4.241        3.917        4.631        4.291        3.419        

Receivables from financial services -302          -24            -45            -32            -33            -29            

Marketable debt securities -            85              15              14              9                6                

Other Financial assets 3.060        2.634        2.015        -367          -216          -767          

Deferred tax assets 2.544        1.830        2.108        2.244        2.178        1.348        

Other assets 454           305           214           -1.637      -1.753      -1.818      

Non-current assets 39.191     40.323     42.829     43.031     45.993     46.387     

Inventeories 16.244     12.337     14.056     16.575     17.075     16.648     

Trade receivables 6.793        5.073        6.964        7.580        6.864        7.208        

Receivables from financial services -67            -37            -51            -52            -17            -14            

Cash and cash equivalents 4.664        6.735        9.535        8.908        9.887        9.845        

Marketable debt securities -            4.988        1.243        1.157        3.832        5.297        

Other finacial assets -2.489      -4.312      -5.282      -5.120      -6.625      -6.670      

Other assets 181           -1.346      -1.335      429           536           447           

Current assets 25.326     23.438     25.130     29.477     31.552     32.761     

Total assets 64.517     63.761     67.959     72.508     77.545     79.148     

i mio. €

Equity and liabilities

Equity 28.098     27.157     33.088     35.964     33.238     36.767     

Provisions for pensions 3.969        3.901        4.141        2.985        11.151     9.726        

Provisions for income taxes 1.579        2.772        2.537        2.496        726           823           

Provisions for other risk 4.801        4.585        5.367        5.494        4.992        5.152        

Financial liabilities 10.505     13.390     3.480        10.250     10.950     13.542     

Other financial liabilities 1.846        1.985        1.824        1.840        1.613        1.575        

Deferred tax liabilities -3.171      -2.987      -1.813      -920          -1.808      -1.300      

Deferred income 1.210        1.305        1.481        1.675        1.989        2.283        

Other liabilities 78              66              74              50              32              15              

Non-current provisions and liabilities 20.817     25.017     17.091     23.870     29.645     31.816     

Trade payables 6.268        5.422        7.429        9.233        8.515        8.778        

Provisions for income taxes 39              75              382           921           900           438           

Provisions for other risk 6.647        6.070        6.711        6.473        5.983        6.230        

Financial liabilities -6.057      -7.874      -4.838      -12.525    -8.067      -12.218    

Other financial liabilities 7.193        6.280        6.058        6.276        5.023        4.797        

Deferred income 573           755           766           1.064        1.153        1.351        

Other liabilities 939           859           1.272        1.232        1.155        1.189        

Current provisions and liabilities 15.602     11.587     17.780     12.674     14.662     10.565     

Total Equity and liabilities 64.517     63.761     67.959     72.508     77.545     79.148     

Difference -            -            -            -            -            -            
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Invested capital fra Aktiv siden Daimler

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 6.040        6.690            7.450            8.200            8.808            9.289            

Property, plant  and equipment 16.022     15.911         17.544         19.129         20.546         21.732         

Equipment on operating leases 7.185        8.651            9.611            10.849         12.163         13.207         

Result from equity accounted investments 4.188        4.241            3.917            4.631            4.291            3.419            

Receivables from financial services -302          -24                -45                -32                -33                -29                

Deferred tax assets 2.544        1.830            2.108            2.244            2.178            1.348            

Other assets 454           305               214               -1.637          -1.753          -1.818          

Total Non-current assets 36.131     37.604         40.799         43.384         46.200         47.148         

Current assets

Inventeories 16.244     12.337         14.056         16.575         17.075         16.648         

Trade receivables 6.793        5.073            6.964            7.580            6.864            7.208            

Receivables from financial services -67            -37                -51                -52                -17                -14                

Other assets 181           -1.346          -1.335          429               536               447               

Total Non-current assets 23.151     16.027         19.634         24.532         24.458         24.289         

Non-interest bearing debt / Operating liability

Provisions for income taxes 1.579        2.772            2.537            2.496            726               823               

Provisions for other risk 4.801        4.585            5.367            5.494            4.992            5.152            

Deferred tax liabilities -3.171      -2.987          -1.813          -920              -1.808          -1.300          

Deferred income 1.210        1.305            1.481            1.675            1.989            2.283            

Other liabilities 78              66                  74                  50                  32                  15                  

Trade payables 6.268        5.422            7.429            9.233            8.515            8.778            

Provisions for income taxes 39              75                  382               921               900               438               

Provisions for other risk 6.647        6.070            6.711            6.473            5.983            6.230            

Deferred income 573           755               766               1.064            1.153            1.351            

Other liabilities 939           859               1.272            1.232            1.155            1.189            

Total Non-interest bearing debt / Operating liability 18.963     18.922         24.206         27.718         23.637         24.959         

Invested capital 40.319     34.709         36.227         40.198         47.021         46.478         

Average invested capital 37.514         35.468         38.213         43.610         46.750         

Invested capital fra Passiv siden Daimler

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equity 28.098     27.157         33.088         35.964         33.238         36.767         

Net-interest-bearing debt

Provisions for pensions 3.969        3.901            4.141            2.985            11.151         9.726            

Financial liabilities 10.505     13.390         3.480            10.250         10.950         13.542         

Other financial liabilities 1.846        1.985            1.824            1.840            1.613            1.575            

Financial liabilities -6.057      -7.874          -4.838          -12.525        -8.067          -12.218        

Other financial liabilities 7.193        6.280            6.058            6.276            5.023            4.797            

Interest-bearing debt 17.456     17.682         10.665         8.826            20.670         17.422         

Marketable debt securities -            85                  15                  14                  9                    6                    

Other Financial assets 3.060        2.634            2.015            -367              -216              -767              

Cash and cash equivalents 4.664        6.735            9.535            8.908            9.887            9.845            

Marketable debt securities -            4.988            1.243            1.157            3.832            5.297            

Other finacial assets -2.489      -4.312          -5.282          -5.120          -6.625          -6.670          

Interest-bearing assets 5.235        10.130         7.526            4.592            6.887            7.711            

Net interest-bearing debt 12.221     7.552            3.139            4.234            13.783         9.711            

Invested capital 40.319     34.709         36.227         40.198         47.021         46.478         

Average invested capital 37.514         35.468         38.213         43.610         46.750         
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Indeksering af Invested capital siden Daimler

i mio. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 100 111           123           136           146           154           

Property, plant  and equipment 100 99              109           119           128           136           

Equipment on operating leases 100 120           134           151           169           184           

Result from equity accounted investments 100 101           94              111           102           82              

Receivables from financial services 100 8                15              11              11              10              

Deferred tax assets 100 72              83              88              86              53              

Other assets 100 67              47              -361          -386          -400          

Total Non-current assets 100 104           113           120           128           130           

Current assets

Inventeories 100 76              87              102           105           102           

Trade receivables 100 75              103           112           101           106           

Receivables from financial services 100 55              76              78              25              21              

Other assets 100 -744          -738          237           296           247           

Total Non-current assets 100 69              85              106           106           105           

Non-interest bearing debt / Operating liability

Provisions for income taxes 100 176           161           158           46              52              

Provisions for other risk 100 96              112           114           104           107           

Deferred tax liabilities 100 94              57              29              57              41              

Deferred income 100 108           122           138           164           189           

Other liabilities 100 85              95              64              41              19              

Trade payables 100 87              119           147           136           140           

Provisions for income taxes 100 192           979           2.362        2.308        1.123        

Provisions for other risk 100 91              101           97              90              94              

Deferred income 100 132           134           186           201           236           

Other liabilities 100 91              135           131           123           127           

Total Non-interest bearing debt / Operating liability 100 100           128           146           125           132           

Invested capital 100 86              90              100           117           115           
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Aktivernes omsætningshastighed, Invers AOH

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Intangible assets 0,095 0,083 0,083 0,084 0,087 35 30 30 31 32

Property, plant  and equipment 0,239 0,197 0,194 0,197 0,204 87 72 71 72 75

Equipment on operating leases 0,118 0,107 0,108 0,114 0,123 43 39 40 42 45

Result from equity accounted investments 0,063 0,048 0,045 0,044 0,037 23 18 17 16 14

Receivables from financial services -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 -1 0 0 0 0

Deferred tax assets 0,033 0,023 0,023 0,022 0,017 12 8 8 8 6

Other assets 0,006 0,003 -0,008 -0,017 -0,017 2 1 -3 -6 -6

Total Non-current assets 0,551 0,461 0,446 0,445 0,451 201 168 163 162 165

Current assets

Inventeories 0,214 0,155 0,162 0,167 0,163 78 57 59 61 59

Trade receivables 0,089 0,071 0,077 0,072 0,068 32 26 28 26 25

Receivables from financial services -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0 0 0 0 0

Other assets -0,009 -0,016 -0,005 0,005 0,005 -3 -6 -2 2 2

Total Non-current assets 0,293 0,210 0,234 0,243 0,236 107 77 85 89 86

Non-interest bearing debt / Operating liability

Provisions for income taxes 0,033 0,031 0,027 0,016 0,007 -12 -11 -10 -6 -3

Provisions for other risk 0,070 0,059 0,057 0,052 0,049 -26 -21 -21 -19 -18

Deferred tax liabilities -0,046 -0,028 -0,014 -0,014 -0,015 17 10 5 5 5

Deferred income 0,019 0,016 0,017 0,018 0,021 -7 -6 -6 -7 -8

Other liabilities 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0 0

Trade payables 0,087 0,076 0,088 0,088 0,084 -32 -28 -32 -32 -31

Provisions for income taxes 0,001 0,003 0,007 0,009 0,006 0 -1 -3 -3 -2

Provisions for other risk 0,095 0,075 0,070 0,062 0,059 -35 -27 -25 -23 -22

Deferred income 0,010 0,009 0,010 0,011 0,012 -4 -3 -4 -4 -4

Other liabilities 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011 -5 -5 -5 -4 -4

Total Non-interest bearing debt / Operating liability 0,283 0,254 0,275 0,255 0,235 -103 -93 -100 -93 -86

Average invested capital 0,561 0,417 0,405 0,433 0,452 205 152 148 158 165

Days ond hand
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Bilag 11 – Historisk omsætning BMW 

 

Bilag 12 – Proforma budget 
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Bilag 13 - Udvikling i BNP 
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Bilag 14 – EVA Model 

 

Værdiansættelse - EVA via Nopat

2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 F 2020 F 2021 F

Nopat 4.872                        5.423            5.456                          5.552            5.664            5.588            5.521            5.343            

Investere kapital t-1 15.483                     17.766         17.322                        17.572         17.628         19.097         19.765         21.987         

WACC 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06%

diskonteringsfaktor 0,9341                     0,8725         0,8149                        0,7612         0,7110         0,6641         0,6203         

EVA 3.779                        4.169            4.233                          4.311            4.420            4.239            4.125            3.790            

PV EVA 3.530                        3.637            3.450                          3.282            3.142            2.815            2.559            

PV af budget 22.415                     

PV af terminalværdi 46.467                     

Investeret kapital primo 15.483                     

bogført værdi af NFA 6.503                        

Værdi af egenkapital Automotive 90.867                     

Bogført værdi af egenkapital, Financial services 13.662                     

Total værdi af egenkapital BMW Group 104.530                   

Terminal periode

Terminal periodeBudgetperiode
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Bilag 15 – ”Up” scenarie 
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Bilag 16 – ”Down” scenarie 

 

 

Værdiansættelse - FCFF model

2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 F 2020 F 2021 F

FCFF i mio. € 2.264                        5.772            5.748                          6.460            5.116            6.510            4.557            8.232            

WACC 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06%

diskonteringsfaktor 0,9341 0,8725 0,8150 0,7613 0,7111 0,6643 0,6205

PV af FCFF 2.114                        5.036            4.685                          4.918            3.638            4.324            2.827            

PV af budgetperiode 27.544                     

pr. 1 februar 2015

PV af terminalperiode 167.162                   

Virksomhedsværdi 194.706                   201.457,51               

bogført værdi af NFA 6.503                        6.503                          

Værdi af egenkapital automotive 201.209                   207.960                     

Bogført værdi af egenkapital, Financial services 13.662                     13.725                        

Total værdi af egenkapital BMW Group 214.871                   221.686                     

Terminal periode

Terminal periode

Budgetperiode
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Bilag 17 – MCS anvendelsesmuligheder 

Monte Carlo simulation, 
anvendelsesmuligheder  

Der er flere områder og ikke kun værdiansættelser, som kan gøre anvendelse af Monte Carlo simulation.  Hvis 

man kan bygge en model, der approksimere det analyserede godt, at MCS et stærkt værktøj. MCS kan også 

anvendes indenfor eksempelvis rentemodeller, optionsmodeller, capital budgeting og kreditrisiko mm.  

Modellen er selvfølgelig ikke nødvendig, hvis løsningen på problemet kan finde analytisk. Men med stigende 

antal af mere komplekse finansielle produkter hvor analytiske løsninger ikke altid findes, kan MCS være en god 

løsning.  

Fordelen er netop, at det er muligt at tilpasse sin model til det enkelte problem, og derefter vurdere om det 

kan betale sig at køre simuleringer på modellens input. Specielt når flere input indgår og problemet bliver 

flerdimensionelt, er MCS et godt værktøj. Et eksempel kunne være optioner der er stiafhængige og derfor ikke 

kun afhænger at kursen på det underliggende aktiv. 

Et af hovedproblemerne med MCS, er den tid det kræver at køre simuleringerne. Jo højere antal simuleringer 

og jo mere kompleks modellen er, jo længere tid skal der bruges. Dealere og lign. kan ikke anvende metoden, 

da de ofte skal være i stand til at sætte en pris på et produkt på få sekunder, hvilket åbenlyst ikke matcher med 

MCS.  I en artikel fra 199791 opstilles et problem vedrørende valg at system i virksomheden, der har til sigte at 

nedbringe de fremtidige omkostninger. Problemet og modellen er relativt simpelt, og der indgår 4 variable der 

simuleres på. Med 10.000 simuleringer og en computer på 166 mhz kan modellen køres på under tre minutter. 

                                                             
91 “Capital-Budgeting decisions using Crystal Ball”, Atkinson, Kelliher & LeBruto, 1997. 

Værdiansættelse - FCFF model

2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 F 2020 F 2021 F

FCFF i mio. € 960                           3.973            3.526                          3.704            2.354            3.072            1.538            3.041            

WACC 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06%

diskonteringsfaktor 0,9341 0,8725 0,8150 0,7613 0,7111 0,6643 0,6205

PV af FCFF 897                           3.467            2.874                          2.820            1.674            2.040            954               

PV af budgetperiode 14.727                     

pr. 1 februar 2015

PV af terminalperiode 33.964                     

Virksomhedsværdi 48.691                     50.378,97                  

bogført værdi af NFA 6.503                        6.503                          

Værdi af egenkapital automotive 55.193                     56.882                        

Bogført værdi af egenkapital, Financial services 13.662                     13.725                        

Total værdi af egenkapital BMW Group 68.856                     70.607                        

Terminal periode

Terminal periode

Budgetperiode
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Dette ville ikke være anvendeligt for dealere af den simple årsag, at prisen på produkter kan være fundamental 

anerledes fra den estimerede kurs, tre minutter senere. Dog er det vigtigt at pointere, at computere bliver 

stadig kraftigere og softwaren bedre, hvorfor lang kørselstid, afhængig af model mm. i svagere grad giver 

problemer. MCS vil nok aldrig blive en anvendelig løsningmetode, hvis tidshorisonten er sekunder. Situationer 

hvor der er tid til at køre modellen igennem med de nødvendig antal simuleringer, er og bliver MCS et rigtig 

godt værktøj for beslutningstagere.  

Grundlæggende set, kan man sige at MCS er baseret på GIGO-princippet (garbage in garbage out). Resultaterne 

af simulationerne bliver aldrig bedre end den underliggende models antagelser og forudsætninger. MCS er 

overlegen i forhold til standard-modellen, da der gives et langt bredere udsnit af de mulige udfald og forbinder 

samtidig sandsynligheder til resultaterne. Dette sikrer beslutningstagere og analytikere mm. et lang bedre 

overblik og beslutningsgrundlag. Men hvis modellens antagelser og forudsætninger er urealistiske eller af 

anden årsag ikke passer eller holder, bliver resultaterne ligeledes misvisende og beslutninger og konklusioner 

bliver draget på et forkert grundlag.  

Hvis man befinder sig i grænselandet af, hvor præcise resultaterne skal være og hvor meget tid der er til 

rådighed, bliver der oftest foretaget en optimeringsproces eller cost-benifit analyse af hvad det optimale antal 

simulering er. Der findes ligeledes metoder, til at optimere simuleringsprocessen. Variansreducerende 

metoder, sikre mere præcise estimater uden man behøver at øge antallet af simuleringer. Disse 

variansreducerende metoder ligger dog uden for denne opgave, og vil ikke blive nærmere analyseret. 
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