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Executive summary 

The main purpose of the present thesis is to validate whether BoConcept Holding A/S (BC) is an 

attractive investment. BC is a Danish company listed on the Copenhagen Stock Exchange engaged 

within global sale of furniture. 

 

To reveal whether BC is an attractive investment, I have conducted a valuation to estimate fair value. 

The valuation is based on public available information 31st of October 2008. To support the 

valuation, I have performed a strategic and a financial analysis. 

 

The strategic analysis revealed that BC has improved its strategic position by establishing the 

franchise chain under the name ‘BoConcept’. The strategic analysis did furthermore show that BC 

has a substantial future market potential if the possibility of continuing the expansion of the 

franchise concept remains. Historical growth rates have been high in important key markets and 

market shares are still low, which supports the possibilities of further expansion. 

 

Analysis of the underlying development in BC show that the company has undergone a considerable 

development that has changed the company from being production orientated to now primarily 

focusing on sales through the franchise. Historical sale through the franchise chain has grown from a 

minor area to now representing all future sales. Sales growth in this particular area has been 

remarkably high compared to the rest of the business.  

 

The financial analysis did also show evidence of how BC’s business model benefits from economies 

of scale. This combined with the positive growth forecast outlines good perspectives for the future. 

Negative forecasts for the overall economic conditions, combined with competitive pressure, 

however, will be a great challenge and will unquestionably influence sales and income negatively. 

 

Based on my forecasts, I estimated the fair value of BC to 160.2 DKK a share. This price represents 

a 4,7% premium compared to listed price on the day of valuation. The price difference is too 

insignificant to define whether BC is an attractive investment or not, given the uncertainty in the 

process of estimating value. I would define BC, at the time of valuation, as an investment that 

approximately reflects the given income potential and the associated risk. 



 

The estimated value is highly dependent on sales growth and future gross margin. The estimated 

price is based on a scenario that predicts diminishing abnormal returns on invested capital due to 

increased competition. This is simulated as a decline in gross margin. If this assumption is proven 

wrong and it is possible to sustain the historic level of gross margin, there is considerable upside in 

fair value. 
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1. Indledning 

I denne afhandling har jeg valgt at beskæftige med den danske virksomhed BoConcept Holding A/S. 

Virksomheden er børsnoteret på Københavns Fondsbørs og har været det i en længere årrække, 

tidligere under navnet Denka Holding A/S. I 2006 ændrede virksomheden navn til det nuværende 

BoConcept Holding A/S (herefter BC). Navneskiftet skete som en del af et omfattende strategiskifte 

i virksomheden, der særligt inden for de sidste år er blevet accelereret og synliggjort. Fra tidligere at 

være møbelproducent, der i vid udstrækning var afhængig af få store kunder, kan BC i dag definere 

sig som retailorienteret franchisekonceptholder, fokuseret på afsætning gennem Boconcept Brand 

Stores og Studios i mange af verdens metropoler og storbyer. BC har succesfuldt forstået at 

redefinere sig og afsætter i dag møbler og livsstilsprodukter til private hjem for 1,14 mia. kr. via 

kædens 356 Stores og Studios i 44 lande. 

Hele processen blev initialiseret helt tilbage i 1993, hvor opstarten af franshisekæden BoConcept 

fandt sted, som modtræk til den ekstreme afhængighed af afsætningen til store kæder og butikker. 

Ideen var, at den nye kædes butikker skulle ejes af selvstændige franchisetagere, og kunderne skulle 

kunne købe alle deres møbler og brugskunst her. BC’s opgave var så at producere, levere og 

servicere franchisekæden samt stå for den løbende udvikling af kædens koncept mv. Målet var at 

sætte fokus på ét brand for at effektivisere. I 2002 blev strategien døbt ”One company one brand”. 

Med navneskiftet i 2006 til BoConcept Holding A/S blev det signaleret, at strategiplanen var 

endeligt implementeret, og alle koncernens produkter bliver nu solgt under BoConcept brandet1. 

 

I 2007 blev BC tildelt Franchiseprisen 2007 af Dansk Franchise Forening. Prisen blev tildelt for på 

bedste måde at have dokumenteret evnen til at fremvise: 

 

· Skalerbarhed 

· Vækst i antal franchiseenheder 

· Vækst i indtjeningen 

 

Hvorfor har jeg så valgt at beskæftige mig med denne virksomhed? 
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Jeg har altid haft en stor interesse for at investere i aktier og dermed også interessen for at 

identificere fremtidige potentielle vindere. Netop denne virksomhed rummer en lang række 

momenter, der i mine øjne kan være udslagsgivende for at opnå succes i fremtiden og dermed skabe 

værdi for sine aktionærer. I denne case vil jeg særligt fremhæve: 

 

- Selskabet har gennemgået en vellykket turn-around-proces og høster nu frugterne heraf. 

- Det lader til, at virksomheden har fundet en værdiskabende måde af differentiere sig på i en ellers 

konkurrence præget branche. 

- Selskabet har udvist markante vækstrater og stigende indtjening i en ellers moden branche. 

- Væksten lader til ikke at være væsentligt kapitalkrævende, da franchisetagerne står for finansiering, 

opstart og drift af butikker mv. 

- BC forretningsmodel er tilrettelagt, så der kan opnås stordriftsfordele. Her tror jeg ikke, vi har set 

den fulde effekt slå igennem. 

 

Overordnet set mener jeg ikke, at BoConcept konceptet har opnået den udbredelse og realiseret det 

indtjeningspotentiale, som selskabets nye strategi muliggør. Derfor finder jeg det interessant at 

værdiansætte virksomheden. 

 

1.2 Problemformulering 

Mit initiale kendskab til selskabet indikerer, at BC kan være en attraktiv investering, men er det 

tilfældet? For at konkretisere spørgsmålet ønsker jeg specifikt at besvare følgende: 

 

”Hvad er fair value for BC’s noterede aktie? Herunder ønsker jeg at afdække hvilke forhold, der har 

særlig betydning for fair value.” 

 

For at støtte besvarelsen af ovenstående har jeg opstillet en række delspørgsmål, som kan inddeles i 

3 hovedafsnit: 
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Strategisk analyse 

- Hvordan er BC strategisk positioneret til at drage fordel af de indtjeningsmuligheder, der eksisterer 

i den kontekst, hvor BC konkurrerer. 

- Hvordan er konkurrencesituationen, og hvordan må denne formodes at påvirke BC’s 

indtjeningsmuligheder? 

- Hvilket salgspotentiale findes der for BC’s forretningsmodel? 

 

Regnskabsanalyse 

- Hvordan har udviklingen i BC’s historiske rentabilitet været? 

- Hvordan har udviklingen i rentabiliteten været sammenholdt med udvalgte konkurrenter? 

- Hvilke forhold har haft betydning for udviklingen i rentabiliteten? 

- Hvilke forhold vil have betydning for den fremtidige rentabilitet? 

 

Værdiansættelse 

Formålet med værdiansættelsen er overordnet at estimere fair value, hvilket sker i følgende trin:  

- Fastlæggelse af kapitalomkostninger 

- Udarbejdelse af et forecast for den fremtidige udvikling 

- Estimering af fair value 

- Herefter ønsker jeg at belyse den estimerede værdis følsomhed ved ændring i kritiske input 

- Hvilke multiple handles sammenlignelige virksomheder til, og kan der konkluderes noget på den 

baggrund? 

 

1.3 Overordnet modelvalg 

Mit overordnede valg af værdiansættelsesmodel er sket med henblik på at opnå så objektiv en 

analyse som muligt. Dernæst ønsker jeg med modelvalget at tilstræbe en høj grad af sikkerhed 

omkring de opnåede resultater. Modellen skal naturligvis være teoretisk korrekt, og så har jeg 

prioriteret, at modellen er praktisk anvendelig. 
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DCF-modellen 

Jeg har valgt at bruge DCF-modellen som primær værdiansættelsesmodel. Modellen er teoretisk 

korrekt men meget følsom for korrekte input2. Det stiller store krav til modellens bruger, som 

dermed bliver nødt til at analysere virksomheden og dens omverden indgående for at kunne levere 

tilstrækkelig akkurate input. I denne proces vil kendskabet til virksomheden unægteligt øges, og 

kvaliteten af den endelige vurdering stige. Da jeg er af den opfattelse, at virksomheden langt fra har 

realiseret det indtjeningspotentiale forretningsmodellen rummer, finder jeg DCF-modellen med dens 

lange tidshorisont, velegnet til at indfange dette moment. Modellen er samtidig fleksibel og giver 

mulighed for at opstille forskellige scenarier for den fremtidige udvikling. Sidst giver modellen 

mulighed for følsomhedsberegninger, hvormed der kan simuleres på effekten af ændring i input, der 

enten er behæftet med usikkerhed eller som er essentielle for værdiskabelsen. Modellen nyder 

derudover stor anvendelse i praksis3. 

Afslutningsvis har jeg valgt at holde den estimerede værdi op mod multiple for sammenlignelige 

selskaber for at få et indtryk af om værdien er realistisk. 

 

1.4 Struktur og metode 

Jeg har struktureret opgaven i tre naturlige hovedafsnit, som problemformulering lagde op til. 

Henholdsvis: 1.Strategisk analyse, 2.Regnskabsanalyse og 3.Værdiansættelse. Den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen danner grundlag for den efterfølgende værdiansættelse, som er hele 

opgavens omdrejningspunkt. Hver af hovedafsnittenes overordnede indhold fremgår herunder. 

 

Strategisk analyse 

- Analyse - samfundsniveau 

- Analyse - brancheniveau 

- Analyse - virksomhedsniveau 

 

Regnskabs analyse 

- Vurdering af regnskabsprincipper 

- Rentabilitetsanalyse herunder sammenligning med 2 konkurrerende selskaber 

- Analyse af historisk udvikling i BC 
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Værdiansættelse 

- Modelbeskrivelse 

- Fastlæggelse af de vejede kapitalomkostninger, herunder estimering af: 

 Kapitalstruktur 

 Egenkapitalens afkastkrav 

 Fremmedkapitalens afkastkrav 

- Udarbejdelse af forecast og estimering af drivers 

- Estimering af selskabets værdi 

- Følsomhedsanalyse 

- Multipelanalyse 

 

Jeg forventer, at læseren er fortrolig med ovenstående tilgang og vil ikke beskrive den nærmere her, 

men vil i stedet uddybe formål, fremgangmåde og modelvalg i de respektive afsnit. Generelt er 

modelvalg sket med henblik på at opnå en objektiv og kritisk analyse, der er fagligt forankret. 

 

Pålidelighed 

Jeg har generelt tilstræbt at anvende info fra pålidelige kilder. Jeg vurderer ikke at der er problemer 

validiteten af de anvendte kilder. 

Anvendte årsregnskaber er alle revidere uden forbehold, og det må derfor forventes, at 

oplysningerne heri er korrekte. 

 

Anvendelse af fod- og slutnoter 

Fod- og slutnoter er anvendt med henblik på at gøre opgaven let læselig. Fodnoter fremgår, når det 

vurderes, at forholdet har betydning for forståelse af den pågældende passage, mens slutnoter er 

anvendt ved mindre betydningsfulde kildehenvisninger mv. 
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1.5 Afgrænsning 

Når jeg værdiansætter BC, vælger jeg at gøre det fra en finansiel investors synsvinkel. Derfor vil jeg 

ikke tage højde for synergieffekter, som en industriel køber eventuelt vil kunne opnå. Bestyrelse og 

direktion ejer 19,32% af aktierne og råder over 55,75% af stemmerne bl.a. via a-aktier4 og har som 

følge heraf en betydelig evne til at modsætte sig en eventuel uønsket industriel købers 

overtagelsesforsøg. Min forventning er, at ledelsen ikke ønsker at afhænde deres aktier, før BC har 

opnået en større udbredelse. På den baggrund finder jeg det mest relevant at værdiansætte med en 

finansiel investors tilgang. 

 

Værdiansættelsen vil blive foretaget med skæringsdato d. 31 oktober 2008 med de informationer, der 

er kendt på det tidspunkt. 

 

Jeg afgrænser mig fra at diskutere markedsefficiens omkring den fundne værdi ved 

værdiansættelsen. 

 

BC er i dag repræsenteret på 44 markeder. En fyldestgørende analyse af samtlige markeder er derfor 

ikke er mulighed, med den plads jeg har til rådighed. Jeg vil derfor være nødt til at afgrænse mig til 

at se overordnet på mange markeder. 

 

I estimeringen af BC’s fremtidige marked vil jeg igen være nødsaget til at begrænse analysens 

omfang af de samme grunde som nævnt ovenfor. 

 

Jeg vil ligeledes afgrænse mig fra at lave en komplet konjunkturprognose for samtlige markeder. Det 

vil være meget omfattende og er derfor ikke en realistisk mulighed i denne opgave. Samtidig ændrer 

situationen sig nærmest fra dag til dag i takt med udviklingen i den finansielle krise. I stedet vil jeg 

forsøge at forholde mig mere overordnet til udviklingen i konjunkturerne. 

 

BC’s salg sker globalt, og den naturlige følge heraf er, at deres konkurrenter findes globalt. Det gør 

det meget omfattende at lave en fyldestgørende konkurrentanalyse. Jeg vil derfor være nødsaget til at 

begrænse denne analyses omfang. 
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2. Strategisk Analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at analysere og identificere de faktorer, der gør sig 

gældende i den kontekst, hvor BC agerer. Det sker med henblik at afdække, hvordan BC er 

positioneret til at drage fordel af de eksisterende indtjeningsmuligheder. I sidste ende skal denne 

information understøtte udarbejdelsen af realistiske input til værdiansættelsen. 

 

I de efterfølgende analyser har jeg valgt at gå frem ”oppe fra og ned” ved at inddele analysen i 3 

overordnede afsnit, med tilhørende modeller, som skitseret herunder. 

 

 Analyseniveau: Anvendt model: 

· Samfundsniveau (eksterne forhold) PEST 

· Brancheforhold Porter’s Five Forces 

· Virksomhedsspecifikke forhold (interne forhold) VRIO-Framework 

 

Afslutningsvis vil jeg opsummere med styrkeprofilanalysen SWOT. 

 

Inden jeg går i gang med ovenstående, vil jeg først introducere virksomhedens forretningsgrundlag 

og vision. 

 

2.1 Forretningsgrundlag og vision 

Efter transformationsprocessen, der blev beskrevet i indledningen, er BC i dag udelukkende 

konceptholder for BoConcept brandet, der via franchisekæden under samme navn, er repræsenteret 

inden for salg af møbler og livsstilsprodukter til private hjem. Designet er moderne og stilrent. 

Møblerne kan tilpasses kundernes individuelle smag og behov via et modulkoncept, eksempelvis kan 

en sofa fås med forskellige ben, farver, armlæn, sædevinkler og hynder alt efter kundens ønsker. Det 

er smart, da kædens produkter på den måde kan tilpasses differentieret smag i forskellige lande. 
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Målgruppen defineres som mærkevareorienterede trendsættere i alderen 20-45 år, som efterspørger 

affordable designmøbler. Prisen er derfor en væsentlig parameter, uden at være den afgørende faktor, 

der skal sælge produktet. BC beskriver selv prissætningen som ”value for money”. Den typiske 

kunde beskrives som 35 år, velklædt og stilbevidst, om end målgruppen lader til at blive bredere og 

bredere5+6.  

 

Salgets geografiske distribution  
     

Pr. 30.04.08 Kategori 

Antal 
Brand 
Stores 

Antal  
Brand 

Studios 
Omsætning-  
fordeling i % 

Frankrig A+ 21  12% 

Tyskland A+ 16 10 11% 

USA A+ 23 18 10% 

Spanien A+ 36 3 9% 

Japan A+ 19  6% 

Danmark A 13 7 9% 

Norge A  42 6% 

England A 7 5 5% 

Sverige A 6 2 5% 

Kina A 10   1% 

     
A- markeder  151 87 74% 

B-markeder  73 45 26% 

     

Total   224 132 100% 

 

 

BC’s kernekompetencer ligger inden for design, branding, butiksdrift, optimering af 

afsætningsmodel og supply chain management. De fokuserer i dag således alene på udvikling, 

support og vareforsyning til franchisekæden. Salget sker nu altovervejende gennem 2 kanaler, 

henholdsvis Brand Stores og Studios. Derudover har der været et mindre salg til produktkunder, som 

er afviklet ultimo regnskabsåret 2007/08. BoConcept Brand Stores er selvstændige butikker på 400-

800m2 beliggende på attraktive adresser, mens Studios er afdelinger på 100-400m2 i eksisterende 

møbelbutikker. Stores og Studios ejes af selvstændige ejere. Pr. 30 april 2008 har kæden 224 

BoConcept Brand Stores og 132 BoConcept Studios i 44 lande. Heraf er 10 lande udvalgt til 

fokusmarkeder, se figur 1. Som det fremgår af figuren er salget bredt diversificeret, og de største 

enkeltmarkeder udgør kun omkring 10% af det samlede salg. 

 

Figur 1  kilde: BC årsrapport 2007/08 
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Produktionen skete tidligere udelukkende i Danmark, men i dag er 70% outsourcet til lavtlønslande 

som Østeuropa og Kina. Andelen har været kraftigt stigende de seneste år, jævnfør figur 2 og 

forventes øget yderligere. I 2011/12 er målsætningen, at mindst 75% er outsourcet7. BC’s strategi er 

at opretholde konkurrencedygtig egenproduktion på kerneproduktionsområder, såfremt det kan ske 

til konkurrencedygtige priser. Egenproduktionen omfatter plademøbler fra 2 fabrikker i henholdsvis 

Herning og Hornslet. 

 
 

 
 

Distribution sker via regionale distributionscentre i henholdsvis Ølgod (DK), Bayonne, New Jersey 

(US) og Tokyo (JP), hvorfra også kundeservice til respektive regioner udgår8. 

Hovedkvarteret er beliggende i Danmark, nærmere bestemt Herning, hvorfra butiks- og 

produktkonceptet løbende udvikles, så butikskæden altid fremstår attraktiv for målgruppen.  

 

Selskabets formulerede vision lyder: 

 

“To make BoConcept® no. 1 brand within urban interiors.”9 

 

Visionen tydeliggør selskabets klare strategi om at blive en førende global spiller. Strategien er 

tidligere udtrykt som, at BoConcept skal være det førende brand inden for boligindretning i 

Danmark og resten af verden10 

 

 

Figur 2      kilde: BC præsentation ved generalforsamling 28.08.2008 
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Deres mission: 

 

“Through passionate and persistent performance we make customized and coordinated design 

furniture and accessories affordable to the urban-minded shopper.”11
 

 

Her understreges det igen, at prisen er en vigtig parameter i strategien for at opnå succes. 

 

Ledelsen ejer via BoConcept Invest Aps samt via direkte ejerskab tilsammen 19,32% af 

aktiekapitalen og 55,75% af stemmerne. Derudover ejer SmallCap Danmark A/S 7,58% af aktierne. 

Resten af kapitalen er fordelt blandt øvrige aktionærer hvoraf ingen enkeltstående besidder over 

5%12 

 

2.2 Analyse af samfundsmæssige forhold (Eksterne forhold) 

2.2.1 PEST-Analyse 

I det efterfølgende ønsker jeg at afdække, hvilke samfundsmæssige forhold, der vil påvirke 

virksomhedens udvikling og performance. For at strukturere analysen har jeg valgt den meget 

anvendte PEST model, der opdeler analysen i politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske 

faktorer. 

2.2.1.1 Politiske faktorer 

 
Tilskud og støtteordninger 

Salg og produktion af møbler er ikke underkastet særlige politiske vilkår som eksempelvis 

vindmølleindustrien, der er påvirket af statslige støtteordninger13. Der har tidligere i et vist omfang 

været givet tilskud til produktion af møbler i Italien1, men disse ordninger er på retur, og jeg skønner 

ikke, at de længere udgør en væsentlig konkurrenceparameter. 

 

                                                 
1 Jævnfør afsnit 2.3.5.2 
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Piratkopiering 

Piratkopiering af møbler i bl.a. Kina er et udbredt fænomen14. Myndighederne her er opmærksomme 

på problematikken og er i stigende grad begyndt at fokusere på ophavsrettigheder,15 men 

spørgsmålet er, hvor meget der blot er spil for galleriet. Tendensen med øget fokus på 

ophavsrettigheder forventer jeg vil fortsætte i takt med, at Kina bliver mere integreret i 

verdensøkonomien, men der er stadig lang vej igen. Kopiering er ikke nævnt i BC’s årsrapporter 

eller andre steder, jeg har haft adgang til, hvorfor jeg antager, at problemet i skrivende stund ikke er 

en væsentlig trussel mod salget. 

 

2.2.1.2 Økonomiske faktorer 

 
Cyklisk salg 

Efterspørgsel efter møbler har altid været cyklisk og fluktueret med den generelle økonomi. Derfor 

kan der forventes en sammenhæng mellem møbelsalget og generelle faktorer som f.eks. husbyggeri, 

renteniveau og forbrugertillid. For de fleste forbrugere vil et møbelkøb udgøre en signifikant udgift 

med den konsekvens, at i usikre tider vil et sådan køb have en tendens til at blive udskudt. Salget af 

møbler må derfor i væsentlig grad betragtes som konjunkturfølsomt. 

Boligtilbehør, der antageligt udgør en mindre andel af BC salg, må i mindre udstrækning forventes 

at være konjunkturfølsomt, da hvert salg udgør en relativ mindre andel af forbrugerens disponible 

indkomst. 

 

I den nuværende økonomiske situation, hvor overskrifterne er præget at finansiel krise, faldende 

boligpriser og stigende usikkerhed om konjunkturerne, vil det forventeligt have en afsmittende effekt 

på salget, hvilket også er bekræftet i nyeste tal. I andet halvår af regnskabsåret 2007/2008 meldtes 

om opbremsning i salget, som er fortsat i regnskabsåret 2008/09. Omvendt har en opprioritering af 

de mere kommercielle produkter modvirket tendensen16. 

Bankerne vil helt sikkert være mere forbeholdne med at finansiere opstart af møbelbutikker, da de er 

særligt følsomme for dårlige konjunkturer. Det må som følge deraf blive sværere at hverve nye 

franchisetagere til at åbne nye butikker på mange markeder. Hvis krisen bliver så voldsom, som der 

snakkes om, er det sandsynligt, at en stigende andel af de eksisterende butikker bliver nød til at 

lukke.
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Råvare priser 

Ændring i råvarepriserne har direkte indflydelse på indtjening i BC, da en stor del af omkostningerne 

ved produktion af møbler må forventes at gå direkte til råvare. Det er til dels muligt at justere 

priserne i takt med udviklingen i råvarepriserne, men da katalogpriserne fastsættes en gang årligt i 

forbindelse med trykning af katalogerne, giver det kun mulighed en årlig tilpasning. Pr. september 

2007 blev der gennemført en sådan generel prisstigning i niveauet 6%17. 

 

Outsourcing og den kinesiske yuan 

BC har som tidligere nævnt outsourcet en stigende andel af sin produktion, og andelen udgør 70% 

ved seneste regnskabsafslutning. Det oplyses ikke specifikt hvor stor en andel, der er outsources til 

hvilke lande, blot fremgår det, at i takt med at omsætningen øges, vil en stadig større andel af 

produktprogrammet blive sourcet til Fjernøsten og Østeuropa18. Stigende lønniveau og inflation i 

Kina,19 kombineret med en stigende kinesisk valuta, kan gøre det mindre fordelagtigt at outsource til 

Kina og medføre prisstigninger på produktion herfra. Afregning sker antageligt i USD, men 

afregningspriserne må stadig forventes af følge udviklingen i den kinesiske yuan. Udviklingen i den 

kinesiske yuan, er relativ volatil og den er styrket markant i den seneste tid. Kursudvikling fremgår 

af bilag 1. Såfremt kursen forbliver på dette højere niveau, vil det øjensynligt bevirke øgede 

produktionsomkostninger. Omfanget er dog svært at fastlægge, da det som nævnt ikke oplyses, hvor 

stor en del, der er outsourcet specifikt til Kina. Samtidig indgår der en del materialeomkostninger i 

produktionen, der ikke bør være påvirket af den stigende yuan. Stigningen vil derfor ikke kunne 

omsættes proportionalt til højere omkostninger. Den stigende valutakurs vil omvendt gavne 

afsætningen til det kinesiske marked, da salgspriserne vil blive mere konkurrencedygtige. I 

øjeblikket udgør afsætninger til det kinesiske marked kun 1%, og effekten vil derfor på kort sigt 

være begrænset. 

 

2.2.1.3 Sociokulturelle faktorer 

 
Købedygtig befolkningsgruppe og udvikling heri 

Generel velfærdsstigning i rige lande har bevirket, at det i dag er lettere at få råd til at købe nye 

møbler. Procentvis vil et møbelkøb i dag udgøre en mindre andel af den disponible indkomst, end 
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det eksempelvis var tilfældet for 20 år siden. Denne velfærdsstigning muliggør en hyppigere 

udskiftning af møblerne. 

 

Af figur 3 fremgår udviklingen i populationen med en indkomst før skat større end $ 60.000. per år, 

for BC’s hovedmarkeder og nye markeder. Jeg har valgt 60.000 dollars, da jeg mener det 

repræsenter en pæn indkomst i de fleste lande, der muliggør køb af BC’s produkter. 

Det har desværre kun været muligt at hente data for de sidste 3 år, og det skal bemærkes, at denne 

periode har været præget af gode konjunkturer. 

Af figur 3 fremgår det ligeledes, at det er i modne økonomier de største købedygtige persongrupper 

findes. USA skiller sig særligt ud, efterfulgt af Tyskland, Frankrig, Japan og England. 

Kraftig økonomisk vækst på en række af BC’s nye markeder, herunder Kina, Indien og Rusland gør, 

at persongruppen i disse lande, der har råd til at erhverve BC’s produkter, er i markant vækst og 

fortsat må forventes at vokse kraftigt de kommende år. Den akkumulerede vækst fra 2005-2007, 

fremgår i kolonnen yderst til højre.  

 
Individer med indkomster > $ 60.000 /år før skat 
 

 Personer i tusinde 

2005 2006 2007 

Vækst i 
befolkning med 
indkomst over 

$60.000/år  
 2005-07 

Frankrig 10.374,7 11.256,1 14.459,5 39,4% 

Tyskland 12.782,2 13.393,5 16.754,4 31,1% 

USA 63.356,1 68.248,1 72.580,8 14,6% 

Spanien 2.580,2 3.088,8 4.603,3 78,4% 

Japan 14.437,1 12.941,8 13.093,8 -9,3% 

Danmark 1.360 1.521,5 1.880,9 38,3% 

Norge 1.280,5 1.402,5 1.595,9 24,6% 

England 8.150,1 9.206,7 11.788,0 44,6% 

Sverige 1.346,4 1.506,5 1.964,2 45,9% 

Kina 1.231 1.432,3 1.762,9 43,2% 
     
Rusland 583,6 770,2 1.049,3 79,8% 

Indien 449,8 525,9 654 45,4% 

Malaysia 111,6 127,0 161,8 45,0% 

Singapore 120,4 133,3 161,7 34,3% 

Mexico 868,5 996,7 1.091,1 25,6% 

Egypten 65,2 75,0 95,4 46,3% 

 Figur 3 Kilde: euromonitor 
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Jeg har efterfølgende sammenholdt den købedygtige persongruppe med den samlede befolkning i de 

enkelte lande, hvilket fremgår af figur 4. I Danmark har 34,3% af befolkningen indkomster over 

60.000$/år i år 2007. Sammenholdt med andre lande er det en høj andel. Mange af BC’s nye 

markeder har relativt få købedygtige personer, men den kraftige vækst gør markederne attraktive. 

 

 

Samlet 
befolkning  
i mio.2007 

Personer i mio. med 
indkomst > $60.000  

$/år 

% af befolkning 
 med indkomst  

over 60.000 $/år 

Frankrig 64,1 14,46 22,6% 

Tyskland 82,4 16,75 20,3% 

USA 303,8 72,58 23,9% 

Spanien 40,5 4,60 11,4% 

Japan 127,3 13,09 10,3% 

Danmark 5,5 1,88 34,3% 

Norge 4,6 1,60 34,4% 

England 60,9 11,79 19,3% 

Sverige 9,0 1,96 21,7% 

Kina 1.330,0 1,76 0,1% 
 
Rusland 140,7 1,05 0,7% 

Indien 1.147,9 0,65 0,1% 

Malaysia 25,3 0,16 0,6% 

Singapore 4,6 0,16 3,5% 

Mexico 110,0 1,09 1,0% 

Egypten 81,7 0,01 0,1% 

 

Globalisering 

Globalisering har betydet at det i dag er betydelig lettere at afsætte produkter globalt. BC har været 

gode til at drage fordel af tendensen og har i dag salg til 44 lande og forventer fortsat at ekspandere 

til nye markeder. Tendens er beskrevet dybere på bilag 2 

 

Urbanisering 

Verdens befolkning søger i stigende grad mod byen eller tilegner sig storbylivet og livsstilen 

forbundet med dette. På langt sigt vil denne trend have en positivt effekt på BCs salg. Jeg har 

beskrevet tendensen mere indgående på bilag 3 

 

Identitetsskabende 

En anden interessant tendens, der ligger lidt i forlængelse af storbylivet, er den måde forbrugeren 

lader sin kulturelle og sociale identitet afspejle i sit valg af møbler. Møbler og boligtilbehør kommer 

Figur 4  kilde: Cia world fackbook + Euromonitor 
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på den måde til i højere grad at minde om modetøjsbranchen, der er kendetegnet ved nøgleord som 

udvikling, design og branding. Det skaber nye perspektiver for branchen som helhed og særligt for 

dem, der forstår at tage de nye tendenser til sig. Omvendt stiller det større krav til designudvikling 

for konstant at have et produktprogram, der afspejler de nyeste tendenser. BC har en politik om en 

samlet udskiftning af produktprogrammet på 20% årligt20. 

En anden effekt af den større sammenlignelighed med modetøjsbranchen er, at møblerne i højere 

grad end tidligere kan forventes udskiftet i takt med, at moden skifter. Det betyder øget mulighed for 

gensalg. Tendensen, tror jeg, vil komme BC til gode, da en hurtigere udskiftning antageligt vil 

favorisere møbler som BC’s, der handles til overkommelige priser. 

Gensalgsfrekvensen kan for BC’s vedkommende blive understøttet af, hvad de selv betegner som en 

betydelig stigning i salget af accessories. Accessories, eller boligtilbehør, dækker over alt det, de 

sælger, der ikke falder i kategorien møbler. Det kan være alt fra dekorative krukker og lysestager til 

gulvtæpper. Det stigende salg af accessories betyder, at kunden kommer i butikken uden decideret at 

være på udkig efter nye møbler, men måske lader sig inspirere til at udskifte sine møbler. 

2.2.1.4 Teknologiske faktorer 

Møbelindustrien er karakteriseret ved at være et relativt lavteknologisk område, hvor nye teknologier 

ikke spiller markant ind på strukturerne i industrien. Nye materialer og produktionsmetoder må 

forventes, men vil skønsmæssigt ikke have større betydning for BC. 

 

2.3 Analyse af branchespecifikke forhold 

Jeg vælger at definere branchen mere præcist som afsætning af møbler og boligtilbehør til private 

hjem på globalt plan. 

2.3.2 Struktur 

Det globale marked for salg i kategorien boligindretning, hvoraf møbler udgør en estimeret andel på 

70-80%, er enormt med et samlet salg på 438,7 mia. dollars2, svarende til 2.259,3 mia. kr. for 2006. 

Markedet er ekstremt fragmenteret og alene i USA var der i 2006 28.300 foretagender, der 

beskæftigede sig med detailsalg af møbler.21 Branchen er i dag i et vist omfang domineret af en 

                                                 
2 Statistik Euromonitor 
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håndfuld store selskaber, der adresserer massemarkedet22. Særligt i USA er det store spillere, der 

præger markedet. Konglomerat virksomheder med brede brandporteføljer fylder en del i markedet. 

Furniture Brand International Inc., LA-Z-Boy Incorporated og Poltrona Frau er eksempler på 

sådanne virksomheder. Derudover er svenske IKEA, der sælger boligindretning til lavpris, klart 

største enkeltstående aktør på det globale marked23. Til trods for at branchen er præget af store 

spillere, er der stadig spillerum for håndværkere og små virksomheder, der producerer og sælger 

møbler i stærkt begrænset oplag. Disse små producenter kan naturligvis ikke konkurrere med de 

ressourcer og de distributionskanaler, de store spillere har. Årsagen til de alligevel kan overleve, er 

deres evne til at opfylde kundernes ønsker om individuelt tilpassede møbler. Samtidig får kunden et 

”one of a kind møbel”. Disse små spillere vil formentlig aldrig blive mere end lokale spillere, om 

end der også fremover må forventes at være plads til denne type niche-producenter. 

2.3.1 Størrelse og udvikling i detailsalget 

Som før nævnt udgjorde det samlede salg i 2006 i kategorien boligindretning på globalt plan 2.259,3 

mia. kr. opgjort i salgspriser på detailniveau. I dette tal, der dækker relativ bredt, indgår også tæpper, 

køkkener og husholdningstekstiler mv. Møbler udgør typisk 70-80% af salget, når det drejer sig om 

rige lande og 50-70% for fattigere og mindre udviklede lande jf. figur 6 s.19. Årsagen til at jeg ikke 

har specificeret møbelsalget isoleret set er, at dette tal ikke har været muligt at finde på globalt plan. 

 
Global salg i kategorien Boligindretning 
 
- historiske detail salgspriser, mill. USD  Fordeling 

Akk. 
vækst CAGR  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006  2006 

2001-
2006 i perioden 

            

Asia Pacific 
             

49.694  
          

48.451  
             

52.242  
             

57.089  
             

58.805  
              

59.618   13,6% 20,0% 3,71% 

Australasia 
               

4.360  
                 

4.811  
               

6.026  
               

7.284  
               

7.705  
               

7.384   1,7% 69,4% 11,11% 

Eastern Europe 
               

11.275  
              

12.677  
              

14.327  
             

22.582  
             

25.729  
               

27.114   6,2% 140,5% 19,18% 

Latin America 
             

24.400  
             

23.493  
     

21.466  
              

23.812  
             

27.077  
               

31.412   7,2% 28,7% 5,18% 
Middle East and 
Africa 

               
6.424  

               
6.356  

               
7.008  

                
9.182  

              
10.683  

               
11.367   2,6% 76,9% 12,09% 

North America 
             

89.006  
              

94.621  
             

96.237  
           

103.952  
           

107.960  
            

113.368   25,8% 27,4% 4,96% 

Western Europe 
           

133.333  
           

140.222  
           

163.422  
           

185.975  
           

186.609  
           

188.486   43,0% 41,4% 7,17% 

             

Total            
318.493  

           
330.631  

          
360.727  

          
409.877  

          
424.568  

          
438.747   100,0% 37,8% 6,62% 

 
Figur 5  kilde: Euromonitor 
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Af figuren fremgår det, at Europa er det største marked med en andel på 49,2%, mens USA udgør 

25,8%, Asien 13,6% og resten af verden 11,4%. I perioden 2001-2006 er salget vokset med 

sammenlagt 37,6% svarende til en årlig vækst på 6,62%. 

 

For flere af de markeder, hvor BC er repræsenteret, har det været muligt specifikt at finde data for 

møbelsalget. Indekseret udvikling baseret på lokal valuta fremgår af figur 6. Tallene går kun frem til 

2006 men giver stadig en ide om tendenserne på de enkelte markeder. 

 

Landespecifik indekseret udvikling i møbelsalget  
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Møbelsalg 

i % af Boligindretning 2006 

Frankrig 100 95,0 91,0 93,9 96,2 98,8 69,5% 

Tyskland 100 91,0 88,1 88,3 88,6 91,0 75,9% 

USA 100 107,3 107,0 115,6 118,9 124,9 78,9% 

Spanien 100 99,5 101,0 105,6 110,0 112,3 68,9% 

Japan 100 94,4 93,7 92,7 91,0 90,6 50,5% 

England 100 109,8 117,6 121,9 118,8 121,8 70,5% 

Sverige 100 102,3 107,6 115,4 125,9 138,7 73,2%. 

Kina 100 111,8 127,8 148,2 174,6 209,7 49,7% 

        

Rusland 100 116,9 141,1 176,5 224,3 263,6 51,1% 

Indien 100 117,7 145,3 180,9 225,5 284,6 66,1% 

Malaysia 100 115,6 136,4 146,0 155,4 167,1 88,2% 

Singapore 100 101,7 101,3 110,5 113,9 110,4 59,0% 

Mexico 100 120,5 149,2 165,2 Na Na 69,2% 

Italien 100 100,2 99,9 103,2 104,1 105,3 80,0% 

 
 

 
Det fremgår, at nogle markeder virker modne med beskedne vækstrater eller stagnerede salg, mens 

andre udviser stærk vækst. De modne markeder findes i høj udstrækning i rige lande med store 

veletablerede markeder. Mange lande placeret i Vesteuropa samt UK, USA og Japan hører til i 

denne gruppe. I gruppen af lande, der udviser stærk vækst, indgår ikke overraskede de såkaldte tiger 

økonomier, samt lande i Østeuropa. Generelt for udviklingen er, at de sidste år har været præget af 

udbredt højkonjunktur med lave renter og stigende bolig- og aktieværdier, hvilket har stimuleret 

salget i de rige lande. Den stærke udvikling i Asien (excl. Japan) og Østeuropa kan antageligt kædes 

sammen den stærke underliggende økonomiske vækst med deraf følgende velstandsstigning, som har 

skabt stigende efterspørgsel efter møbler. 

Figur 6  kilde: euromonitor, data fra country reports 
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2.3.3 Markedssegmentering 

Det muligt at inddele det globale marked for møbler i 3 segmenter; henholdsvis: Lavpris-, midter- og 

topsegmentet. Det er ikke sikkert, at segmenterne er præcis de samme i alle lande, men overordnet 

set mener jeg, det giver en god forståelse for branchen at se på de 3 segmenter og hvilke 

konkurrenceparametre, der gør sig gældende i hvert segment. Min analyse vil sigte på det globale 

møbelmarked men vil have afsæt i det danske marked, fordi mit kendskab herom er mere indgående 

med hensyn til aktører osv. Jeg vil dog i videst mulig udstrækning forsøge at holde det globale 

perspektiv og inddrage globale aktører. 

 

2.3.3.1 Lavprissegmentet: De prisbevidste 

I dette segment finder vi i Danmark navne som Jysk, Biva og varehuse som f.eks. Bilka, Kvickly 

Extra og Føtex. Fælles for aktørerne i dette segment er, at prisen er den primære 

konkurrenceparameter. Købsoplevelse, kvalitet og service er af mindre betydning for kunden. Da der 

satses hårdt på pris, må aktørerne følge low-cost (high-volumen) strategien for at overleve. Prisen 

holdes nede bl.a. ved, at kunden selv henter møblerne, og de leveres som udgangspunkt usamlet. 

 

I udlandet sker en stor del af salget i dette segment via såkaldte Hypermarkets - store varehuse, der 

teoretisk set kan dække alle kundens indkøb i samme butik. For at nævne et par eksempler findes der 

i Sverige ICA, i Tyskland METRO og i USA er Wall Mart mest kendt. Derudover har Jysk globalt 

salg og BIVA går med planer om international ekspansion24. IKEA, der er en kæmpe aktør med 

globalt salg, findes i den øvre ende af dette segment, hvor de fokuserer stærkt på boligindretning til 

lave priser. 

 

Aktørerne i dette segment er ikke direkte konkurrenter til BC, da målgrupperne er forskellige. Den 

designmæssige kvalitet er ej heller på et tilstrækkeligt niveau, og butikkerne appellerer næppe til 

BC’s målgruppe. 



 21 

2.3.3.2 Midtersegmentet: De stil- og prisbevidste 

Dette segment er kendetegnet ved, at forbrugerne er mere stilbevidste. Prisen spiller stadig en rolle, 

men de er villige til at betale mere for produkterne, hvis de oplever en merværdi i produktet. 

Møblerne kan i mange tilfælde tilpasses efter kundens behov f.eks. i form af modulopbygning. 

Købsoplevelsen spiller en rolle, og der forventes en vis service, samt at kvalitet af produkterne er i 

orden. 

 

I Danmark findes der flere kæder, der adresserer dette segment. Herunder Danbo, ILVA, IDEmøbler, 

Bolia.com, Raun og Natuzzi. Derudover findes der en lang række butikker, der ikke indgår som en 

del af en større kæder. Kædernes strategier varierer mere, og segmentet spænder bredere end lavpris 

og topsegmentet. BC er positioneret lidt over midten i dette segment, jævnfør figur 7 s.23, og det er 

her deres primære konkurrenter skal findes. Bolia.com er en af de konkurrenter der ligger tættest op 

af BC i Danmark med hensyn til målgruppe, pris og designmæssig profil. Kæden er p.t. kun 

repræsenteret i Skandinavien og Tyskland. Natuzzi er positioneret højere end BC pris- og 

imagemæssigt, men det er min opfattelse, at de stadig er konkurrenter. Under BC finder vi i 

Danmark kæder som ILVA, IDEmøbler og Danbo, der går mere målrettet efter massemarkedet, bl.a. 

via husstandsomdelte kataloger. 

 

I udlandet er Natuzzi repræsenteret i 123 lande, Bolia.com findes som nævnt i Skandinavien og 

Tyskland. Crate & Barrel har 160 Stores i USA, hvor Ethan & Allen også står stærkt og i England 

finder vi Heal’s. I udlandet findes også store konglomerat virksomheder der har store 

brandporteføljer. Herunder tidligere nævnte Furniture Brand International Inc. og LA-Z-Boy 

Incorporated. Mange af disse brands adresserer bl.a. dette segment. Dernæst findes der som i 

Danmark mange mindre uafhængige forhandlere, der sælger møbler rettet mod dette segment. I 

afsnit 2.3.5 ser jeg nærmere på udvalgte konkurrenter. 
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2.3.3.3 Topsegmentet: Eksklusive designmøbler 

I topsegmentet finder vi eksklusive designmøbler, hvor der ofte står kendte designer eller arkitekter 

bag. I Danmark kan det eksempelvis være butikker, som sælger kendte danske møbelklassiker fra 

arkitekter som Poul Kjærholm, Arne Jacobsen med flere. Dette kombineres ofte med eksklusivt 

design fra udlandet. Prisen i dette segment er i en helt anden klasse og spiller til tider en mindre rolle 

for købet. Derimod er designerens navn eller møblets brand ofte en væsentlig parameter, ligesom 

kvalitet og højt designmæssigt islæt er afgørende. Det ofte karakteristiske design, kombineret med 

navnet/brandet medfører, at det er muligt at differentiere produkterne og skabe mærkevareloyalitet. 

Servicen i butikkerne er stor, og der tilbydes ofte at levere og opstille møblerne efter kundes ønske. 

I Danmark finder vi Illums Bolighus med 3 butikker, Thorsen Møbler med 2 butikker i Danmark, 

Paustian med 2 butikker i Danmark og en i Norge samt Fritz Hansen, der producerer og afsætter 

møbler i denne kategori til en lang række mindre forhandlere i Danmark. Dertil kommer salg via et 

stort forhandlernet til det meste af verden. 

 

Så vidt jeg kan vurdere, er der en tendens til, at butikker der sælger eksklusive designmøbler primært 

er placeret i hovedstæder og større byer, hvor målgruppen med tilstrækkelig købekraft er 

overrepræsenteret. BC er ikke i direkte konkurrence med dette segment. Omvendt kan man godt 

forestille sig, at forbrugeren kombinerer et eller flere produkt fra dette segment, med produkter der 

udbydes af aktører i midtersegmentet. Det kunne eksempelvis være et dansk design-ikon fra Arne 

Jacobsen, kombineret med en nutidig sofa fra BC. 
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2.3.3.4 BC’s position på markedet 

BC har arbejdet aktivt på at positionere sig højere i markedet og dermed øge afstanden ned til det 

meget konkurrenceprægede massemarked. Samtidig holder de en solid prismæssig afstand til de aller 

ypperste møbelbrands. Det fremføres at man har nu nået den ønskede position i markedet og ikke 

ønsker at rykke højere op i markedet25. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Med den nuværende placering i markedet vurderer jeg, at BC har en attraktiv markedsposition. De 

har positioneret sig højere end massemarkedet men holder en pris, der er lavere end top-designs. I 1. 

kvartalsmeddelelsen for 2007/08 fremgår det, at ledelsen vurderer, at de vinder markedsandele til 

trods for et svagere salg. Det kan tolkes som, at BC tager kunder fra konkurrenter, der er positioneret 

prismæssigt højere. I kraft af den aktuelle konjunkturnedgang ser jeg det som meget sandsynligt, at 

kunderne vælger et prismæssigt billigere produkt, der imagemæssigt ligger tæt på det, de dyrere 

butikker tilbyder. At BC vinder markedsandele, på de dyrere mærkers bekostning, ligger fint i tråd 
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med en analyse fra International Grocery Distribution, der har kigget på de mest betydende globale 

forbrugertrends i de kommende år. Her ligger ’Lave priser i betydningen value for money’, som en 

af de dominerende trends26. Den aktuelle konjunkturnedgang kan således forstærke denne tendens til 

gavn for BC. 

Fra kæderne der adresserer massemarkedet i lavpris- og midtersegmentet, synes jeg at opleve en 

tendens, hvor der i stigende omfang bruges kræfter på at lave flotte kataloger, der skal få deres 

produkter til at fremstå med en højere imagemæssig profil. Det kan ses som et udtryk for, at BC’s 

nuværende relativt isolerede position i markedet, vil blive forsøgt tilnærmet i de kommende år. Som 

situationen er i dag, vurderer jeg dog ikke, at BC er truet af kæderne på massemarkedet. 

 

2.3.5. Konkurrenter 

Som nævnt i afgrænsningen findes BC’s konkurrenter globalt. Det gør det meget omfattende at lave 

en fyldestgørende konkurrentanalyse. Jeg har brugt lang tid på at studere markeder og aktører og har 

valgt et par af deres nærmeste konkurrenter ud, som jeg vil se nærmere på i det følgende. 

2.3.5.1 Bolia.com 

Som før nævnt er Bolia.com (herefter Bolia) en af de konkurrenter, der på mange områder kan 

sammenlignes med BC. De satser på skandinavisk design, der designmæssigt ligger forholdsvis tæt 

op af BC’s profil. Produktprogrammet vurderer jeg ikke er lige så dybt og bredt, som det BC 

tilbyder. BC giver derudover kunden mulighed for at tilpasse sit møbel, hvilket Bolia kun i mindre 

udstrækning bruger. Image-mæssigt ligger Bolia også lidt under BC, der fremstår lidt mere 

eksklusivt. Bolias priser er tilsvarende lidt lavere end BC’s3. 

Bolia’s butikker fungerer som showroom, hvorefter kunder kan få hjælp af personalet til at bestille 

varen eller selv gøre det via deres hjemmeside. Forretningsmodellen bygger således på konceptet om 

ingen fordyrende mellemled og bestilling direkte fra fabrikken. Kunden afhenter selv varen eller kan 

betale for at få den bragt. 

Bolias ekspansionsstrategi er lidt anderledes end BC’s. Hvor BC’s målsætning er ikke at eje 

butikker, tilstræber Bolia at eje halvdelen af sine butikker. Denne strategi har både fordele og 

ulemper. Som jeg ser det, er den åbenlyse fordel, at hvis det lykkedes succesfuldt at åbne egne 

                                                 
3 Baseret på sammenligning af priser via www.bolia.dk & www.boconcept.dk 
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butikker, så tilfalder en større del af indtjeningen Bolia. Omvendt er strategien ressourcekrævende 

og hvis egne butikker ikke er rentable, er det Bolia der må tage tabet. 

I seneste regnskabsår omsatte Bolia for 350 mio.kr. via 17 butikker i Danmark, Sverige, Norge, 

Tyskland og senest Kina.27 De har en ambitiøs vækstplan om at åbne butikker de næste 3 år, så det 

samlede antal kommer over 50. Til den tid forventes omsætningen at runde en milliard.28 Lars 

Larsen, der står bag det succesfulde JYSK, er i dag eneejer af Bolia. 

 

Jeg vurderer at Bolia er en reel regional konkurrent, der på længere sigt også har potentiale til at 

blive konkurrent på globalt plan. I skrivende stund udgør de dog ikke en seriøs trussel grund af den 

forholdsvis beskedne udbredelse samt BC’s mere helstøbte produktprogram og højere positionering i 

markedet. Bolia besidder dog mange af de momenter, som netop er BC’s styrker, herunder en stærk 

designmæssig profil, stærke i supply chain management og vækst via franchise. Med Lars Larsen 

som kapitalstærk investor i ryggen, med en anslået formue på 16,8 mia.kr.,29 er kapitalgrundlaget 

ligeledes på plads til fremtidig udvikling og ekspansion. Da Bolia’s produkter er billigere prisfastsat 

end BC’s, kan de samtidig være medvirkende til, at BC’s priser eventuelt vil komme under pres i 

fremtiden, såfremt Bolia går hen og bliver en betydelig spiller. 

2.3.5.2 Natuzzi S.p.A 

Natuzzi er en italiensk møbelkæde grundlagt i 1959. I dag er de repræsenteret i 123 lande med et 

samlet salg på 4.733 mio. kr. Salget sker primært under to brands, henholdsvis Natuzzi og Italsofa. 

Derudover produceres der i mindre omfang for større møbelkæder som IKEA. Natuzzi henvender sig 

til det højere mellemsegment og tilbyder high end, high quality produkter, ligesom BC. Natuzzi 

fokuserer meget på lædermøbler i eksklusivt design og høj kvalitet. Derudover sælger de andet 

boligtilbehør så som sofaborde, lamper, reoler, Hifi/TV møbler samt diverse accessories. 

Prissætningen er noget højere end BC’s. 

Afsætningen sker gennem egne butikker eller via franchise. I Danmark findes 13 salgssteder: 3 

Stores og 10 Studios30 Selskabet er som et af de få børsnoteret, hvorfor det er muligt at få et relativt 

detaljeret indblik i økonomien og den underliggende udvikling. Omsætningen er præget af 

stagnation og de seneste regnskabsår udviser underskud. De fremhæver selv det følgende som 

årsager til udviklingen: 

 



 26 

- Øget priskonkurrence fra producenter, der får produceret i lavprislande 

- Generel afmatning i økonomien og særligt på deres hovedmarkeder 

- Højere priser på råvarer 

- Ufordelagtig udvikling i valutaer 

- Dårlig produktivitet på koncernens fabrikker 

 

Dertil kommer, at Natuzzi historisk set har nydt godt af betydelige statslige incitaments programmer 

herunder skatterabat, lån på gunstige vilkår samt tilskudsordninger. De fleste af disse ordninger blev 

udfaset i 2003 og i dag modtager Natuzzi kun en meget begrænset støtte fra staten. 

 

Natuzzi kæmper i dag med mange af de forhold, der i sin tid var årsag til, at BC begyndte at udvikle 

BoConcept kæden. Afhængighed af store møbelkæder, problemer med at tilpasse kapaciteten til 

efterspørgslen. Samtidig har Natuzzi ikke forstået at omlægge sin produktion til lande med lave 

lønninger i takt med, at det er blevet muligt. De statslige tilskud kan have virket som en sovepude og 

være medvirkende årsag til, at Natuzzi i dag kæmper med store underskud. Min overordnede 

vurdering er, at Natuzzi er en af de markedsaktører som BC vinder markedsandel fra. Natuzzi er 

presset på mange fronter, og hvis udviklingen ikke vendes, kan Natuzzi potentielt være truet på sin 

overlevelse. 

2.3.5.3 Crate & Barrel 

Crate & Barrel opererer med ca. 160 Stores udelukkede placeret i USA31, og sælger derudover 

globalt via deres webside. Sortimentet er meget bredere end BC’s og dækker alle former for 

boligtilbehør, herunder møbler. De kan beskrives som en form for IKEA, men henvender sig til en 

mere kræsen kundegruppe, der efterspørger produkter i anden prisklasse og med et langt højere 

designmæssigt islæt. Prissætningen beskrives dog stadig som ”remarkably reasonable”.32 Stilen er 

lidt mere ”tung” og amerikansk, hvis man holder den op mod BC. Distributionen sker gennem egne 

Stores, der er forholdsvis store. 

Crate & Barrel er familieejet og den finansielle udvikling er derfor svær at kortlægge. Nyeste tal jeg 

har kunne finde er fra 2003, hvor de omsatte for svarende til 4,325 mia.kr. I perioden frem til 1999 

kunne de fremvise en gennemsnitlig årlig vækst for de foregåede 10 år på hele 18%. Ifølge de nyste 

oplysninger er der nu også planer om at åbne butikker internationalt med den første i Toronto – 
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Canada, der planlægges at åbne efteråret 2008. Det skulle dog kun være første spadestiv i den 

internationale ekspansion33. 

 

Min vurdering er at Crate & Barrel til dels adresserer samme målgruppe som BC. Som det fremgår 

af figur 7 s.23, er Crate & Barrel positioneret lidt højere både med hensyn til pris og image. Jeg ser 

dem som en reel konkurrent til BC primært på det amerikanske marked og måske også internationalt 

på længere sigt, hvis deres ekspansionsplaner lykkedes. Erfaringen viser dog, at ekspansion på tværs 

af landegrænser langt fra er uproblematisk. ILVA forsøgte sig med et entry på det engelske marked 

efter at have haft succes på den danske marked. Det endte med at koste ILVA over 600 mio.kr., og 

de har nu trukket sig helt ud af England igen34. BC’s hidtidige succes med at penetrere det 

amerikanske marked kunne indikere at BC’s butikker står gunstigt i kampen om det amerikanske 

marked. 

2.3.5.4 Ethan Allen 

Ethan Allen (herefter EA) er en amerikansk møbel producent og distributør, der sælger sine 

produkter i primært USA via 313 Design Centers. Stilen er mere klassisk engelsk/amerikansk 

inspireret med meget træ og læder. Det designmæssige udtryk er således markant anderledes end 

BC’s, hvilket ikke gør dem til en oplagt konkurrent. Grunden til jeg alligevel kigger på dem, er at de 

på mange andre områder minder meget om BC. Så vidt jeg kan vurdere, adresserer EA samme 

segment som BC. De slår på at sælge lækkert design og vægter, at forbrugeren får ’Value for 

money’. Det designmæssige fokus understreges af, at de årligt udgiver en omfattende ’Stylebook’. 

Denne er et mix mellem et produktkatalog og en stilguide i forbindelse med boligindretning. BC gør 

tilsvarende meget ud af at præsentere deres produkter i et flot katalog. EA’s butikker bliver betegnet 

som designcentre, hvor kunden kan lade sig inspirere og få kompetent hjælp til indretning af sit 

hjem. Prissætningen er nogenlunde den samme som BC’s4. I 2007 omsatte EA for svarende til 5,1 

mia. kr. De producerer selv ca. 60%, primært i USA, mens de resterede 40% er outsourcet til 

fjernøsten mv. I modsætning til mange andre aktører i branchen har EA en markant indtjening, 

hvilket jeg belyser i afsnittet 3.2.5 

Jeg vurderer ikke at EA og BC vil komme til at ligge i hård konkurrence på det amerikanske marked, 

da deres stilarter er så udpræget forskellige. 

                                                 
4 Vurderet på baggrund af Ethan Allens hjemmside 
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2.3.5.5 Store konglomeratvirksomheder 

En anden type konkurrenter er de store konglomerat virksomheder. Eksempler herpå er Furniture 

Brand International Inc., LA-Z-Boy Incorporated og Poltrona Frau. De besidder store brand 

porteføljer og adresserer ofte flere forskellige markedssegmenter. Det vil være for omfattende at 

beskrive dem fyldestgørende her, men jeg er opmærksom på deres tilstedeværelse. 

2.3.5.6 Diverse mindre, uafhængige forhandlere 

Som tidligere nævnt er møbelbranchen fragmenteret og der findes en lang række mindre forhandlere. 

Et eksempel på en sådan aktør er danske RAUN, der har 4 butikker i Danmark, en i Oslo og en i 

Luxembourg.35. De mindre aktører vil primært give lokal eller regional konkurrence. De fleste af 

disse aktører må forventes at forblive små aktører, der ikke har afgørende betydning for BC. 

 

2.3.6 Porter’s Five Forces 

Denne model vil jeg anvende til at afdække vilkårene i branchen og belyse hvor attraktiv branchen er 

samt hvilket indtjeningspotentiale, den rummer. Branchen vil i denne sammenhæng blive defineret 

som global afsætning af møbler og boligtilbehør. Jeg vælger at betragte egenproduktion på lige fod 

med eksterne leverandører, da BC’s egenproduktion er kraftigt faldende til fordel for outsourcing og 

kun opretholdes, så længe den er konkurrencedygtig. 

2.3.6.1 Adgangsbarrierer - Truslen fra nye konkurrenter 

Adgangsbarrierne til denne branche er forholdsvis lave. Branchen er hverken specielt kapitalintensiv 

eller højteknologisk. Det er derfor let for nye indtrængere at etablere sig og dermed øge 

konkurrencen. Det kræver eksempelvis ikke mange ressourcer at leje et butikslokale og begynde at 

sælge indkøbte møbler og boligtilbehør. Konsekvensen er ifølge økonomisk teori, at overnormal 

indtjening vil blive reduceret som følge af nye indtrængere på markedet. Det ligger fint i tråd med, at 

konkurrencestyrelsen vurderer, at der ikke er særlige konkurrencemæssige problemer i denne sektor 

i Danmark36. Der eksisterer dog stordriftsfordele i forbindelse med bl.a. indkøb, og markedsføring. 

Som følge heraf er en del af aktørerne arrangeret i kædesamarbejder, enten som frivillige 

kædesamarbejder eller via kapitalkæder5. Ifølge konkurrencestyrelsens tal for 2005 sker 32% af 

                                                 
5 En kapitalkæde defineres ved, at samtlige butikker er ejet af et selskab eller en person. 
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salget via frivillige kæder 34% via kapitalkæder og 34% via selvstændige37. BC drager som følge af 

franchisemodellen gavn af de samme effekter, som et kædesamarbejde giver. 

 

BC forsøger at differentiere sig via BoConcept brandet for derigennem opbygge kundeloyalitet. Det 

vil uden tvivl være muligt at differentiere sig via et stærkt brand og skabe en form for 

adgangsbarriere for nye indtrængere. I takt med salget stiger, vil det i højere grad være muligt at 

afsætte ressourcer til markedsføring og brandopbygning. 

Det er begrænset, hvor ofte den almindelig forbruger er ude at købe møbler. Boligtilbehør er 

derimod noget, kunden i højere grad løbende køber og kan være medvirkende til at trække kunder 

ind i butikken og dermed printe BoConcept brandet fast i forbrugerens hukommelse. 

Des større udbredelse konceptet får, des sværere vurderer jeg, at det vil være for nye indtrængere at 

etablere et tilsvarende koncept. På hovedparten af BC’s markeder mener jeg ikke, at konceptet på 

nuværende tidspunkt har nået en udbredelse, der udgør en væsentlig hindring for konkurrenterne. 

2.3.6.2 Kundernes magt 

En af årsagerne til, at Boconcept kæden blev lanceret, var for at få bedre kontrol med afsætningen. 

Tidligere var man i høj grad afhængig af nogle få, store enkeltkunder, eksempelvis udenlandske 

møbelkæder. Ved at etablere sin egen afsætningskanal i form at BoConcept-kæden, eliminerede man 

denne usikkerhed, hvilket har medført, at produktion og indkøb langt bedre kan planlægges. 

 

Den reelle kunde er i dag således franchisetageren i den enkelte butik. Eftersom han er forpligtet til 

at aftage og sælge BCs produktprogram, er hans forhandlingsstyrke meget lav. Hans alternativ er at 

lukke butikken. BC har dog en naturlig interesse i at levere produkter til konkurrencedygtige priser, 

hvormed salget kan øges. Rentable butikker er en vigtig parameter i bestræbelserne på at tiltrække 

nye og fastholde eksisterende franchisetagere. Indtjening i franchiseleddet er udover at sikre 

franchisetagers overlevelse med til at skabe motivation og fundament for, at franchisetager kan åbne 

yderliggere butikker. BC har således stor magt i forhold til franchisetagerne, men på grund af 

interessefællesskabet vil der indfinde sig en naturlig balance. 

 

Forbrugeren i den enkelte butik har i sig selv begrænset forhandlingsstyrke, da hvert salg er 

marginalt i forhold til totalomsætning. 
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2.3.6.3 Leverandørernes magt 

BC’s leverandører er producenter af møbler og delkomponenter hertil, samt fabrikanter af 

boligtilbehør. BC har en strategi om at oppebære konkurrencedygtig egenproduktion på 

kerneproduktområder, så længe det kan ske på konkurrencedygtige vilkår, mens øvrige produkter 

bliver indkøbt hos et fåtal af underleverandører. Ved hjælp af tætte og betydningsfulde samarbejder 

søger BC at skabe en kritisk masse, der gør tæt integration interessant for alle parter38. Ved at 

anvende få leverandører opnås højere volumen og dermed mulighed for at forhandle bedre priser, 

men omvendt skaber det en større afhængighed af den enkelte leverandør. Årsagen til det tætte 

samarbejde skal findes i ønsket om at sikre leverings- og kvalitetsmålsætninger. 

I takt med at omsætningen stiger forventes en stadig, større del af produktprogrammet outsourcet til 

leverandører i Fjernøsten og Østeuropa, som af BC betegnes særdeles konkurrencedygtige på pris, 

kvalitet og leveringstid.  

I 2007 blev en trækomponentfabrik i Litauen afdisponeret via et management boyout. Fabrikken skal 

stadig levere til BC, nu blot som ekstern leverandør. Med denne vertikale disintegration, må det 

skønnes, at BC vurderer vilkårene blandt leverandørerne er således, at afdisponeringen ikke vil føre 

til højere priser. For at leverandørerne skal udgøre en trussel mod virksomhedens indtjening, kræver 

det at industrien er domineret af få magtfulde leverandører, eller at disse sælger unikke/højt 

differentierede produkter39 Ingen af delene er tilfældet her. De har dog nogen forhandlingsstyrke 

som følge af, at BC satser på få leverandører. Alle forhold taget i betragtning vurderer jeg 

leverandørernes forhandlingsstyrke som lav. 

2.3.6.4 Substitution 

For at kunne substituere BC’s produkter kræver det, at de opfylder de samme behov. Basalt set 

opfylder møbler et meget simpelt behov. Nemlig behovet for at have et sted at sidde bekvemt, sove, 

opbevare sine ting, osv. Sekundært opfylder de et behov, som den moderne forbruger har, for at 

afspejle livsstil, differentiere sig og ikke mindst kan møblerne forskønne boligen. Boligtilbehør 

opfylder næsten udelukkende det sekundære behov, da de i mindre udstrækning har en reel funktion 

ud over at være dekorative. 

Den primære funktion er svær at udfylde med andre produkter, mens de sekundære behov ville 

kunne opfyldes ved køb af f.eks.; kunst, et smart Hifi-system, fladskærmsfjernsyn, nyt køkken eller 

anden renovation af boligen mv. Nogen direkte trussel mod BC’s salg vil det dog aldrig blive, da det 
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nok i højere grad er komplementære ting. En flot designet fladskærm fortjener f.eks. et lækkert 

møbel at stå på, før den rigtig kommer til sin ret. 

2.3.6.5 Konkurrenceintensiteten i branchen - rivalisering 

Overordnet set konkurreres der på de følgende parametre: 

- Produkt design 

- Produkt kvalitet 

- Brand 

- Pris 

- Funktion 

- Service 

- Produkt tilgængelighed 

- Leveringstid 

 

Konkurrencen er øget markant de seneste år, hvor producenter fra lande med lavere fremstillings-

omkostninger er begyndt at spille en væsentlig rolle. Disse producenter er i stand til at tilbyde 

møblerne til lavere priser, hvilket medfører øget priskonkurrence. Særligt producenter fra Kina, 

Østeuropa og Sydamerika har øget konkurrencen i den lavere prisfastsatte del af markedet40. 

 

Konkurrenceintensiteten er størst i lavprissegmentet og det nedre mellemsegment, hvor prisen er en 

afgørende konkurrenceparamenter. I det øvre midtersegment, hvor BC er positioneret, er 

konkurrencen mindre intens41. Det samme gør sig gældende i topsegmentet hvor fokus i mindre grad 

er på prisen. 

 

Salg via Internettet kunne man forestille sig ville skabe øget konkurrence. I dag har salg af møbler 

via Internettet ikke vundet mærkbart indpas6. Jeg vurderer, at årsagen er, at kunderne ønsker at se og 

føle produktet, før de tager stilling til et køb i denne størrelsesorden. 

                                                 
6 Gennemgang af countryreport leveret af euromonitor i kategorien homefurnishing viser at salg via interettet er 
marginalt.  
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2.3.6.6 Opsummering og vurdering – Porter’s Five Forces 

Gennemgangen af de 5 forhold, der har betydning for indtjeningsmulighederne i branchen, 

afdækker, at her er tale om en moden branche, hvor konkurrencen er betydelig. Forholdene gør, at 

det vil være vanskeligt at opretholde et overnormalt afkast på langt sigt. BC har aktivt arbejdet på at 

positionere sig i et segment med mindre intens konkurrence. Det er dog ingen garanti for, at der ikke 

kommer det i fremtiden. Dernæst har BC etableret sin egen franchisekæde, hvilket har skabt 

stabilitet i afsætningen og sikret en bedre forhandlings-situation i forhold til kunderne. Franchise 

kæden giver mulighed for anvendelse af best practise og kan skabe stordriftsfordele i forbindelse 

med indkøb og outsourcing, markedsføring og brandopbygning. Det er muligt, at ovennævnte 

fordele vil muliggøre overnormale afkast i en periode. Konkurrencen må dog forventes at gøre 

perioden tidsbegrænset. 

 

 2.3.7 Vurdering af markedspotentialet 

 

 

 

BC har i dag salg i 44 lande, heraf er 10 

markeder udnævnt til A markeder, mod 

hvilke der rettes særlig fokus. Af dem er 5 

udvalgt til A+ markeder, hvilket betyder, 

at der aktivt allokeres ressourcer til 

franchisesøgning42. Den nuværende 

geografiske distribution af omsætningen 

fremgår af figur 8. 

 

Salgets geografiske distribution  
     

per 30.04.08 Kategori 

Antal 
Brand 
Stores 

Antal  
Brand 

Studios 
Omsætning-  
fordeling i % 

Frankrig A+ 21  12% 

Tyskland A+ 16 10 11% 

USA A+ 23 18 10% 

Spanien A+ 36 3 9% 

Japan A+ 19  6% 

Danmark A 13 7 9% 

Norge A  42 6% 

England A 7 5 5% 

Sverige A 6 2 5% 

Kina A 10   1% 

     
A- markeder  151 87 74% 

B-markeder  73 45 26% 

     

Total   224 132 100% 

Figur 8 kilde: BC årsrapport 2007/08 
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De sidste 4 år har BC ligeledes oplyst udvikling for de væsentligste enkeltmarkeder. Ikke alle 

oplysninger er specificeret eller oplyst eksakt, men jeg har herunder opsummeret de tilgængelige 

informationer i figur 9. Tallene vidner om stor fremgang på stort set alle markeder i kategorien A og 

A+, hvilket må siges, at være meget positivt. De få steder, der ses tilbagegang, skyldes det som regel 

ekstraordinære forhold som, at et samarbejde er ophørt eller lignende. USA er negativt påvirket af 

afviklingen af produktkunder. 

 
BC omsætningsudvikling fordelt på markeder     
            
Kategorisering Marked  2004/2005   2005/2006   2006/2007   2007/2008  

A+ USA fremgang 6% 9% lokal val. 5% / 38%* 

A+ Tyskland Stigende oms. 23% 25% 11% 

A+ Spanien 45% 27% 19% 5% 

A+ Japan 25% 5% 17% lokal val. 6% lokal val. 

A Frankrig 92% 35% 101% 51% 

A Danmark Oms.vækst 20% 23% 13% 

A Sverige Oms.vækst 22% 15%  0% / 27% 

A Norge Oms.vækst 52% 23% 2% 

A UK -36% Stigende i alle enheder 44% 14% 

A Kina i.o. 36% 6% 20% 

            

* 38% vækst til Brand stores, samlet 5% vækst i lokal valuta grundet nedlukning af produktkunder. 

         
 

 

Hvis man holder BC udvikling op mod den generelle udvikling i de pågældende landes møbelsalg, 

jf. figur 6 s.19, så erfarer man, at BC’s historiske salg er hjulpet godt på vej af betydelig 

underliggende vækst på de fleste markeder. BC formår dog også at vokse markant på markeder uden 

underliggende vækst eller med regulær tilbagegang, eksempler herpå er Frankrig, Tyskland og 

Japan. Generelt er BC’s vækst større end markedsvæksten, hvilket må betyde at de vinder 

markedsandele. 

Figur 9 kilde: BC’s årsrapport 04/05- 07/08 
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Møbelmarkedet udvikling på BC’s hovedmarkeder 
  

   
Historisk vækst I 
møbelsalg Forecast 

  
   

 BC’s 
Hovedmarkeder    

CAGR  
hist. 2001- 

2006 

Akk. Vækst 
2001- 
2006 

CAGR  
2006-11 

Akkumuleret 
2006-11 

Dato for  
forecast 

Frankrig   -0,3% -1,2% 1,3% 6,5% FEB/2008 

Tyskland   -1,9% -9,0% 0,1% 0,7% SEPT/2007 

USA   4,5% 24,9% -0,6% -3,2% SEPT/2007 

Spanien   2,4% 12,3% 1,2% 5,9% AUG/2007 

Japan   -2,0% -9,4% -1,9% -9,1% DEC/2007 

Danmark   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Norge   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

England   4,0% 21,8% -1,4% -6,8% DEC/2007 

Sverige   6,8% 38,7% 5,4% 30,4% SEPT/2007 

Kina    16,0% 109,7% 20,0% 148,7% OKT/2007 

          

Rusland   21,4% 163,6% 6,7% 38,0% NOV/2007 

Italien   1,0% 5,3% 1,2% 6,3% NOV/2007 

Indien   23,3% 184,6% 20,0% 149,0% NOV/2007 

Mexico   n.a. n.a. 6,6% 37,4% JUN/2006 

Malaysia   10,8% 67,1% 6,1% 34,6% DEC/2007 

Singapore    2,0% 10,4% 4,0% 21,9% AUG/2008 

 

 
Figur 10 kilde: Udarbejdet på baggrund af individuelle countryreports fra euromonitor 

 

Af de landerapporter jeg har gennemgået fra euromonitor fremgår, foruden den historiske udvikling i 

møbelsalget, også et forecast for den forventede udvikling frem til 2011. Disse fremskriver fortsat 

betydelig vækst om end ikke lige så stor som den historiske. De fleste forecast’s er udarbejdet i 

slutningen af 2007, dvs. inden finanskrisen for alvor begyndte at udvikle sig. På den korte bane 

mener jeg derfor, at de fleste estimater bør nedrevideres. Estimaterne giver dog stadig en indikation 

om det underliggende vækstpotentiale, når der kommer gang i økonomien igen. Den fremtidige 

udvikling i det generelle møbelsalg vil i høj grad være præget af, hvor omfattende finanskrisen 

bliver. Det er meget svært at forudsige og selv blandt topøkonomer hersker der udbredt uenighed. På 

plus-siden tæller, at mange nye vækstøkonomier, herunder som før nævnt mange asiatiske lande og 

Østeuropa, formentlig fortsat vil udvise højere vækstrater end de mere etablerede økonomier. Hvad 

der trækker i den anden retning, er en forværring af den økonomiske situation i primært Europa, 

USA og England. Her spiller det faldende boligmarked en stor rolle. Generel usikkerhed og udsigt til 

stigende arbejdsløshed medfører samtidig, at forbrugerne er blevet mere tilbageholdende og 
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formentlig vil være det en tid fremover. Da møbelsalg er ekstra konjunkturfølsomt, vil det 

naturligvis blive ramt hårdt. 

2.3.7.1 Landespecifik udvikling 

Som nævnt i afgrænsningen vil det være meget omfattende at lave en fyldestgørende analyse for alle 

enkeltmarkederne. I stedet har jeg prioriteret og udvalgt nogle hovedmarkeder, som jeg mener, er 

særligt interessante at se nærmere på, mens mindre markeder vil blive behandlet mere overfladisk. 

De markedsandele, jeg henviser til i de enkelte lande, kan findes i figur 11 s.40. 

Danmark 

Danmark er BC’s hjemmemarked, og er derfor et af de markeder, de har været længst tid på, og hvor 

konceptet har opnået den største udbredelse. I % af samlede det salg i kategorien boligindretning i 

Danmark udgør BC’s salg 1,44%. Med 9% af BC’s samlede omsætning er Danmark også et 

væsentligt marked, om end man ikke længere afsætter ressourcer til aktiv franchisesøgning. Det kan 

skyldes, at BC efterhånden har opnået en udbredelse i Danmark, der begrænser behovet herfor. 

Væksten fremover må forventes at komme fra nuværende franchisetagere, der åbner butik nummer 2 

og 3. BC behøver således ikke aktivt bidrage til væksten. Det fremhæves i nyeste årsrapport, at der 

er stor interesse fra nye og eksisterede franchisetagere i Danmark for at åbne nye butikker43. Jeg 

vurderer, at BC har vundet så stor indpas i Danmark, at stordriftsfordele nu gør det muligt at 

markedsføre kæden nationalt f.eks. i TV. Salget i Danmark må forventes at vise tilbagegang som 

følge at faldende ejendomspriser, usikkerhed om renteniveauet og frygt for stigende arbejdsløshed. 

USA 

Salget til USA udgør i dag 10% af BCs samlede salg. På bilag 4 fremgår hvilke stater de p.t. er 

repræsenteret i. Væksten i 2005/06 og 06/07 var på ikke så imponerede 6-9%, men det skal ses i 

lyset af, at der er sket nedlukning af salg til produktkunder, der derfor har påvirket væksten negativt. 

I seneste regnskabsår var væksten overordnet 5%, mens væksten var på hele 38% i salget til Brand 

stores, dvs. korrigeret for nedlukning af produktkunder. Der er store forventninger til det 

amerikanske marked, og i 08/09 forventes der en vækst på minimum 10% og åbning af 6-10 nye 

Brandstores44 oveni de nuværende 23. Med en aktuel markedsandel på 0,05% (mod 1,44% i DK) 

findes der et enormt uafdækket markedspotentiale. Samtidig ligger indkomstniveauet højt i USA. 
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Hele 23,9% af befolkningen eller 72,6 mio. personer har en indkomst på over 60.000 dollar/år7. Det 

amerikanske marked rummer derfor et enormt potentiale, såfremt det er muligt fortsat at ekspandere 

konceptet. 

Aktuelle tal for arbejdsløshed, forbrugertillid, boligpriser med videre tegner et meget dystert billede 

af den amerikanske økonomi, og flere markedsdeltagere snakker om den værste krise siden den store 

depression i 1930erne45. På den korte bane må krisen derfor forventes at lægge en kraftig dæmper på 

udviklingen i salget. 

Frankrig 

Salget i Frankrig har de seneste år oplevet en eksplosiv vækst med vækstrater på mellem 35 og 

101% p.a. Med 12% af BC samlede salg udgør Frankrig nu BC største enkeltmarked. En stor del af 

succesen skal findes, i at BC’s koncept rammer markedet i Frankrig helt perfekt. Konkurrencen i 

midtersegmentet for godt design til rimelige priser er ikke særlig stor. Der findes mange dyre 

designbutikker og mange billigere møbelbutikker. Det efterlader et godt og stort spillerum i den 

øverste del af midtersegmentet.46 Til forskel fra 2006/07, så fremgår det af 2007/08 regnskabet, at 

der er afsat ressourcer til aktiv franchisesøgning i Frankrig. Med en markedsandel på 0,38% i 

Frankrig mod 1,44% i Danmark burde der fortsat være rum for betydelig vækst. 

Det må forventes, at også Frankrig bliver ramt af den nuværende konjunkturnedgang. 

Tyskland 

Salget til Tyskland udgør 11% af BC’s samlede salg. Det tyske marked rummer et stort potential 

med en købedygtig persongruppe på 16,9 mio. mennesker og en nuværende markedsandel på 

beskedne 0,12%. Væksten på dette marked har været markant de seneste år med vækstrater på over 

20% p.a. I 07/08 var væksten ”kun” 11%. Der er nu indsat ny landeledelse for at intensivere 

søgningen efter egnede franchisetagere47. Jeg ser store perspektiver i det tyske marked, da det 

geografisk ligger tæt på det danske, og man derfor kan forestille sig, at forbrugerpræferencerne ikke 

divergerer væsentligt. 

                                                 
7 Jf. figure 4 s.16 
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Spanien 

Spanien har de seneste år udvist stærke vækstrater og udviklingen i den købedygtige persongruppe er 

vokset voldsomt med tæt på en fordobling fra 2005-20078. Der er allokeret ressourcer til aktiv 

franchisesøgning og med en nuværende markedsandel på 0,31%, burde der være basis for vækst i de 

kommende år. I 07/08 regnskabet gives der udtryk for at det spanske marked er kraftigt påvirket af 

konjunkturnedgangen og same-store-sale-sale er under pres. 

Japan 

Det japanske møbelmarked har overordnet set været præget af tilbagegang9 som følge af økonomisk 

afmatning, hvor bl.a. deflations har været et tema. Til trods for dette har BC vundet stærkt frem, og 

Japan er nu et væsentligt marked, der står for 6% af den samlede omsætning. Med en nuværende 

markedsandel på kun 0,09% i kombination med en stor købedygtig persongruppe, findes der her et 

stort markedspotentiale. BC har udnævnt Japan til A+ marked og der er således afsat ressourcer til 

franchisesøgning. 

Kina 

Med kun 1% af BC samlede salg, bidrager Kina beskedent til omsætningen, men vækstambitionerne 

er store for dette marked. ”Vi skulle gerne have 20 butikker i Kina i løbet af en overskuelig fremtid” 

udtaler administrerende direktør Viggo Mølholm48. Men BC vil ikke angribe hele riget på en gang. 

Intensionen er at åbne de rigtige butikker i et roligt tempo, hvor de kun er interesseret i de bedste 

beliggenheder og de bedste partnere.49  

BCs marked i Kina må forventes at vokse kraftigt i de kommende år. Stigende indkomster vil gøre, 

at befolkningsgruppen, der har råd til at købe produkterne, vil vokse betragteligt. Kineserne er 

samtidig meget statusorienterede og har fået smag for luksus10. 

I perioden 2005-2007 voksede antallet af individer i Kina med en årlig indkomster over $ 60.000 

akkumuleret set med 43,2%. Denne udvikling må antages at fortsætte, og det er min opfattelse at der 

er basis for, at væksten kan fortsætte langt ud i fremtiden grundet befolkningens enorme størrelse og 

den stærke underliggende vækst i økonomien. 

                                                 
8 Jf. Figur 6 s.19 
9 Jf. Figur 6 s.19 
10 Egen erfaring fra udlandsophold i Kina + Lifestyle Magazine Nr.1 s.14 
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Min vurdering er, at markedet i Kina i mindre grad vil være præget af den økonomiske nedgang, da 

den underliggende vækst i målgruppen skaber stigende efterspørgsel. Samtidig går den økonomiske 

udvikling i Kina så stærkt, at selv en markant nedgang i væksten ikke vil sætte økonomien i stå. 

Øvrige lande 

Sverige og Norge er etablerede økonomier med meget købedygtige befolkninger. Markedet her bør 

have lighedstegn med det danske. I Norge har man valgt udelukkende at penetrere markedet via 

Studios, hvilket giver et mindre vækstpotentiale, såfremt denne strategi ikke ændres. 

 

På det engelske marked har BC kun en markedsandel på beskedne 0,06%. Til trods for en stor 

købedygtig persongruppe er der ikke allokeret ressourcer til aktiv franchisesøgning, hvilket godt kan 

undre. En forklaring kan være, at BC’s stil ikke falder i englændernes smag. Jeg vælger dog at tro at 

det er et spørgsmål om tid, før man vælger at prioritere væksten på dette marked. Kortsigtet må 

salget må forventes at blive hårdt ramt af kraftigt faldende boligpriserne på dette marked50. 

 

Det russiske marked tegner sig meget interessant. I 2003 åbnede BC sin første butik i Rusland. I dag 

er der syv: to i Rostov, én i Skt. Petersborg, én i Jekaterinburg og tre i Moskva. Målgruppen er de 

nyrige russere. Storbylivsstilen vinder indpas særligt i Moskva og BC’s segment bliver hele tiden 

større. De nyrige og de veluddannede unge russere vil skille sig ud.51 Salget i Rusland oplyses ikke i 

årsrapporten, men af interview med administrerende direktør Viggo Mølholm fremgår det, at salget 

til Rusland udgør 6% af koncernomsætningen52. Rusland er således ikke et uvæsentlig marked. 

Salget må forventes at vokse i fremtiden, i takt med den købedygtige målgruppe udvides. 

Nye markeder 

I 2008 forventer BC at tage hul på tre nye markeder, henholdsvis Indien, Mexico og 

Singapore/Malaysia53. Indien kan på linje med Kina gå hen og blive et nyt høj-vækstmarked for BC i 

takt med, at befolkningsgruppen, der har råd til at købe BC’s produkter, vokser. Det generelle 

møbelsalg i Indien er over de sidste 5 år steget med ikke mindre end 184,6%.11 

 

                                                 
11 Jf. Figur 10 s.34 
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Derudover oplyses det i 07/08 årsrapporten, at man efter balancedagen er gået ind i Egypten, Italien 

og Schweiz. I fremtiden forventer jeg, at BC løbende vil ekspandere til nye markeder i takt med det 

vurderes hensigtsmæssigt. Af deres hjemmeside fremgår det, at de for tiden søger franchisetagere i 

Tyskland, USA, UK, Japan, Frankrig, Irland, Sverige, Spanien, Portugal, Rusland, Italien, Mexico, 

Kina, New Zealand, Venezuela, Saudi Arabien, Bahrain, Qatar og Schweiz54. 

2.3.7.2 Vurdering af samlet salgspotentiale – 10 års sigt 

For at få en ide om BC’s samlede salgspotentiale, vil jeg prøve at omsætte alle de ovenstående info 

til en konkret vurdering af hvilken omsætning, der potentielt er mulig på 10 års sigt. Jeg har valgt en 

10-årig periode, da jeg anser denne periode for at være tilstrækkelig til, at BC kan realisere en 

væsentlig del af det vurderede markedspotentiale. 

 

For at estimere det samlede salgspotentiale på 10 års sigt, har jeg udregnet BC’s nuværende 

markedsandele på hovedmarkederne og vil efterfølgende forsøge at estimere en opnåelig 

markedsandel på 10 års sigt. I udregning af de nuværende markedsandele har jeg taget afsæt i det 

samlede salg i kategorien boligindretning for de enkelte land i 2006, hvilket er nyeste tilgængelige 

data. Jeg har dernæst fremskrevet 2006 tallene med den skønnede underliggende markedsvækst, så 

perioden kommer til at matche BC’s nyeste regnskabsår (1/5-2007-30/4-2008). 

 

I udregningen af de nuværende markedsandele har jeg dernæst, for at kunne sammenligne, omregnet 

BC’s salg til detailsalgspriser, hvilket forklarer omregningsfaktoren i 3. kolonne figur 11. Jeg er 

kommet frem til denne faktor ved at tage højde for markup og salgsmoms for de pågældende lande. 

Udregningen fremgår af bilag 5. 

 

I estimeringen af de fremtidige markedsandele for de enkelte lande har jeg taget afsæt i, at BC for 

nuværende har en markedsandel i Danmark på 1,44%. Danmark er et af de lande, som BC har været 

længst i, og hvor konceptet har vundet betydelig indpas, om end væksten stadig er 2-cifret, og der 

fortsat planlægges nye butiksåbninger. Danmark er således mit referenceland. Det kan dog ikke 

forventes, at BC vil vinde lige så stor indpas i udlandet som i DK, da designet må forventes at 

appellere i højere grad til danskere, nu hvor det er udviklet her. Dernæst har de danske forbrugere en 

væsentlig højere indkomster end gennemsnittet. 
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I estimeringen af ’Opnåelig markedsandel på 10 års sigt’ har lagt vægt på følgende faktorer: 

- Nuværende udbredelse og udbredelse i sammenlignelige lande. 

- Størrelse og udbredelse af købedygtig målgruppe og forventet udviklingen heri. 

- Oplysninger om udviklingen for BC i pågældende land fra årsrapporter samt diverse medier. 

- Brancheanalyser/markedsanalyser fra de danske ambassader i de pågældende lande. 

- Min vurdering af designets appel til befolkningen i det pågældende lande. 

- A+ lande må antages at vokse mest, da der i disse lande er afsat ressourcer til aktiv 

franchisesøgning. 

 

Estimering af fremtidigt markedspotentiale 
 

  
per 
30.04.08 

BC's 
nuværende 
omsætning-  
fordeling i % 

BC's 
nuvære

nde  
salg mio 

Omreg-
nings- 
faktor 

Om-
regnet  

til  
detail-
salg 

Est. Total-
marked 

pr.30.04.08 
omregnet 

til 
mio. dkk i 

RSP* 

Nuvære
nde  

markeds
-andel 

Mulig 
markeds 

andel 
+10år 

Vurderet  
underliggende 

vækst i det 
generelle 

marked p.a. 

Mulig 
omsætning  
til BC -10 år 
frem mio.dkk 

Implicit 
potentiel 

årlig 
vækst til 

BC 

Salgs- 
fordeling 
+10 år 

A+ Frankrig 12% 137,0 2,68 367,5 
                    

97.839  0,38% 1,20% 1,0%           483,6  13,44% 12% 

A+ Tyskland 11% 125,6 2,67 335,1 271.105  0,12% 0,55% 0,5%           587,4  16,68% 15% 

A+ USA 10% 114,2 2,44 279,1 519.920  0,05% 0,25% 2,0%           648,3  18,96% 16% 

A+ Spanien 9% 102,8 2,60 267,3 87.447  0,31% 0,80% 2,0%           327,9  12,30% 8% 

A+ Japan 6% 68,5 2,35 161,3 181.993  0,09% 0,35% 0,5%           284,4  15,30% 7% 

A Danmark 9% 102,8 2,80 288,0 19.988  1,44% 1,90% 2,0%            165,2  4,86% 4% 

A Norge 6% 68,5 2,80 192,0 17.021  1,13% 1,20% 2,0%             88,8  2,63% 2% 

A England 5% 57,1 2,63 150,4 250.628  0,06% 0,18% 2,0%           208,7  13,84% 5% 

A Sverige 5% 57,1 2,80 160,0 33.697  0,47% 1,00% 2,5%            153,9  10,42% 4% 

A Kina 1% 11,4 2,62 30,0 85.641  0,03% 0,10% 9,0%             77,3  21,07% 2% 

               

A- markeder 74% 845,0                    3.025,6  13,6% 77% 

B-markeder 26% 296,9                        922,1  12,0% 23% 

                

  Total 100% 1141,9                    3.947,7  13,2% 100% 

 

 

Herefter har jeg ladet markedet vokse med en vurderet underliggende vækst i 10 års perioden, 

fastlagt individuelt for de enkelte markeder. Satsen fremgår af 4.kolonne fra højre. Jeg har vurderet 

denne på baggrund af historisk og forventet udvikling i møbelsalget. BC’s mulige omsætning er 

herefter udregnet som det fremskrevne marked multipliceret med estimerede opnåelige 

markedsandel i år 10. 

Figur 11  kilde: BC’s årsrapport 07/08, Euromonitor & egne estimater 
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A-markederne er dem, der er listet individuelt. B-markeder har jeg valgt at estimere under et. I B-

markeder kommer således til at indgå nye markeder, der endnu ikke er penetreret, samt lande der 

endnu ikke har strategisk fokus. Mindre markeder med høj vækst som Rusland og Indien kommer 

også at indgå sammen her. Jeg har vurderet B-markederne under èt til at have et vækstpotentiale på 

12% p.a. hvilket ligger lidt under A-markedernes samlede vækstpotentiale på 13,6% p.a. Jeg 

estimerer væksten for B-markederne lavere, da disse ikke har samme prioritet som A-markeder. 

Under et giver det en potentiel markedsvækst pr. år på 13,2% p.a. Det er en høj vækst og medfører, 

at salget potentielt kan vokse til ca. 4 mia. kr. på 10 års sigt, såfremt mine vurderinger er korrekte. 

 

Ovenstående estimering af det fremtidige salg er ikke meget nøjagtig, og den skal derfor tages med 

visse forbehold. For at kunne bestemme det fremtidige salg med større præcision vil det kræve en 

langt større aggregering af tallene og flere analyser af enkeltmarkeder, forbruger præferencer osv., 

hvilket denne opgave ikke levner plads til. Jeg mener dog, at min vurdering af markedspotentialet 

afdækker, at der findes et stort potentielt marked for BC, og såfremt konceptet fortsat vinder indpas, 

er der plads til 2-cifrede vækstrater mange år frem. 

 

2.4 Analyse af virksomhedsspecifikke forhold (Interne forhold) 

2.4.1 Ressourcer og Kompetencer 

I dette afsnit vil jeg se nærmere på de ressourcer og kompetencer virksomheden besidder samt 

hvilken betydning de har for nuværende og fremtidig værdiskabelse. Herigennem vil jeg prøve at 

identificere om BC har en varig konkurrencemæssig fordel. 

 

2.4.1.1 VRIO-framework – vurdering af ressourcer & kompetencer 
For at vurdere virksomhedens ressourcer og kompetencer har jeg valgt at anvende VRIO 

frameworket. Med dette stiller man 4 simple spørgsmål for derigennem at vurdere om de enkelte 

ressourcer og kompetencer er i stand til at skabe en varig konkurrencemæssig fordel. Et forhold der 

har stor indflydelse på den fremtidige indtjening. VRIO er en forkortelse for spørgsmålet om 

henholdsvis: Value, Rarity, Imitiability og Organization. 
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Value henviser til, om virksomheden er i stand til at udnytte den givne ressource /kompetence til sin 

fordel og dermed skabe værdi. Det kunne f.eks. være til at udnytte en markedsmulighed eller 

neutralisere en ekstern trussel. 

 

Med Rarity henvises til, om ressourcen/kompetencen er sjælden eller svært tilgængelig og dermed 

svær for konkurrenterne at komme i besiddelse af. 

 

Imitability henviser til, om det vil være vanskeligt/dyrt for konkurrenterne selv at udvikle, eftergøre 

eller kopiere ressourcen/kompetencen. 

 

Spørgsmålet om Organization henviser til, om virksomheden er organiseret og klar til at drage fordel 

af den pågældende ressource/kompetence. 

2.4.1.2 Produktprogram / Produktudvikling 

I Danmark har vi en lang tradition for design og produktion af møbler, og dansk design klarer sig 

godt i internationale sammenhænge. Flere internationale virksomheder har eksempelvis fået øjnene 

op for Danmarks stærke position inden for design.12 

Det er min opfattelse, at BC har en form for unik kompetence på dette felt i form af deres evne til at 

udvikle, udvælge og sammensætte nyskabende og trendsættende designs til et kommercielt 

produktprogram. Det er klart et aktiv for virksomheden, da det er drivkraften bag franchisekonceptet. 

Butikkerne er dybt afhængige af organisationens evne til at have fingeren på pulsen og kontinuerligt 

udvikle nye designs, der afspejler tidsånden. Min vurdering er, at denne kompetence er mindre 

udbredt, men at kalde den sjælden vil nok være forkert. 

 

Det er desværre forholdsvis let at kopiere de møbler, BC udvikler. Man kan eksempelvis lave noget, 

der minder meget om det pågældende produkt uden decideret at være en kopi. På den måde kommer 

BC til at betale udviklingsomkostningerne for at udvikle nye møbler og trends, mens konkurrenterne 

med beskedne omkostninger kan eftergøre dem. Modsat kan BC lade sig inspirere på tilsvarende vis 

hos konkurrenterne. Det må nok bare betragtes som vilkårene i denne branche.  

 

                                                 
12 Samsung har eksempelvis planer om at basere deres fremtidige brandudvikling på danske designtraditioner 
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Organisationer er på plads til at udnytte denne kompetence. Hele franchisekonceptet er tilrettelagt 

med henblik på at drage fordel heraf, hvilket jeg vil kigge på i det efterfølgende. 

2.4.2.2 Franchisekonceptet 

Franchisetagerne udvælges på koncernniveau på baggrund af nøje screening og evaluering af 

ansøgerne, der ofte ansøger uopfordret via Internettet. I evalueringsprocessen vurderes ansøgerne på 

baggrund af erfaring med branchen, færdigheder, passion for design og trends, gennemgang og 

vurdering af forretningsplaner, butikkens placering samt drifts- og finansieringsbudgetter. Hvis 

franchisetager findes egnet, indgås franchiseaftalen, der har en 5-årig løbetid med mulighed for 

forlængelse. Aftalen indebærer et etableringsfee, løbende franchisebetalinger foruden bidrag fra de 

afsatte produkter og en indbyrdes markedsføringsaftale Derudover påhviler det franchisetager at 

investere i opbygning af butikken efter dikterede retningslinjer, hvor det bl.a. er et krav, at 

butiksinventar skal leveres af BC. Det er ligeledes franchisetager, der har lejemålet.55 

 

Hvad der er med til at gøre franchisemodellen fordelagtig for franchisetager er, at butikkerne har 

positivt cashflow fra dag et, eftersom der sælges mod forudbetaling fra kunden, mens der er normal 

kredit på vareleverancerne. En typisk butik opnår break-even i år 1 og vil være overskudsgivende i 

år 2. BC har en målsætning om, at 90% af butikkerne skal have en overskudsgrad på 10% efter år 3. 

Målsætninger søges bl.a. realiseret gennem en stor supportorganisation, hvor indsatsen er fokuseret 

omkring retail operation managers, som der er en af for hver 5-8 butikker. For at hjælpe 

franchisetagerne er der udarbejdet en online guide i butiksdrift, baseret på best practise i kædens 

butikker. 

BoConcept University er et andet tiltag, der via træning skal sikre implementering af de bedste 

erfaringer. Træningen er opbygget som en kombination af fælles træningsseminarer i Danmark og 

lokal coaching i butikkerne. BoConcept Inspiration Camp er ligeledes et initiativ, hvor 

franchisetagere og medarbejdere fra hele verden mødes for at udveksle erfaringer og diskutere de 

nyeste trends i markedet. 

 

En attraktiv franchise model og rentable butikker er en del af ekspansionsstrategien, der har medført 

at flere og flere eksisterende franchisetagere planlægger at åbne yderliggere butikker56. Det er 
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således ikke unormalt, at en franchisetager har 4-6 butikker. Denne effekt betyder, at en del af BC’s 

vækst sker uden, at de aktivt behøver at allokere ressourcer til francshisesøgning. 

Franchisekonceptet muliggør således en hurtig ikke kapitalintensiv international ekspansion, som 

følge af, at franchisetager afholder udgifter til butiksopstart mv. Den økonomisk attraktive 

franchisemodel understøtter samtidig væksten, da det skaber incitament og grundlag for, at 

franchisetagerne kan åbne flere efterfølgende butikker. 

 

Udviklingen af franchisekonceptet har samtidig givet en lang række fordele. Det har som tidligere 

nævnt elimineret meget af den usikkerhed, der tidligere var i forhold til afsætningens størrelse og 

variation, som følge at få store kunder stod for størstedelen af omsætningen. 

 

Butikkerne har selvstændige ejere, hvilket giver øget incitament til at skabe mersalg og drive 

butikken effektivt, en effekt man absolut ikke skal undervurdere. Da IC Companys i sin tid 

omdannede 20 butikker til franchisebutikker, steg omsætningen i butikkerne allerede den første 

måned med mellem 30 og 40%., mens omkostninger til især lønninger dalede57. Fordelene ved 

franchise underbygges af Dansk Franchise forening, der melder om en medlemsstigning de seneste 4 

år fra 3 til 33 medlemmer.58 

Franchisekonstruktionen medfører samtidig, at der frigøres ledelsesmæssige ressourcer, så der i 

stedet kan fokuseres på andre værdiskabende aktiviteter, så som effektiv supply chain management, 

outsourcing, produkt- og konceptudvikling, marketing og support af kædens butikker. 

 

Et andet absolut ikke uvæsentligt moment ved franchisemodellen er risikodelingen mellem 

franchisetager og BC. Normalt er ekspansion til udlandet forbundet med væsentlige risici. Der er 

mange ting, der kan gå galt, se blot på ILVA’s entry på det engelske marked. Det medførte massive 

tab og afstedkom kædens overtagelse i 2007 af den islandske møbelgruppe Rumfatalagerinn59. BC 

har ekspanderet til over 40 lande, uden det har givet anledning til større bekymringer. Man kan 

klandre dem for, at væksten ikke har været tilstrækkelig fokuseret, men eventyret har overordnet 

været en succes. Hvad skyldes denne succes, når det gik så grueligt galt for ILVA? Her mener jeg 

førnævnte risikodeling er meget væsentlig. Når man bevæger sig ind på et nyt marked via franchise, 

får man en lokal parter, der dels kender de lokale forhold, men samtidig også bærer hovedparten af 

risikoen ved at etablere butikken. Går det galt, i den forstand at butikken er nødsaget til at lukke, har 
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BC ikke tabt noget nævneværdigt. De har naturligvis spildt nogle ressourcer i hele forløbet med 

franchisetageren, men det største tab må det formodes at være franchisetageren, der står med. BC vil 

stadig have solgt varer i den periode, butikken har været åben samt inventar mv. som franchisetager 

er forpligtet til at købe af BC. Dertil kommer, at BC vil have høstet værdifulde erfaringer på det 

pågældende marked, der kan anvendes fremadrettet. 

 

På baggrund af ovenstående vil jeg konkludere, at franchisekonceptet skaber værdi for BC, da det 

giver en række fordele som er klart værdiskabende. 

 

Er organisationen så på plads til at drage fuld fordel af konceptet? Det er den nuværende 

organisation, der har udviklet og implementeret konceptet. De har demonstreret stor handlekraft og 

fået gennemført en lang række initiativer i løbet af en årrække. Processen har medført, at 

virksomheden har udviklet sig fra at være en underskudsgivende, ufokuseret møbelproducent til i 

dag at fremstå som en fokuseret virksomhed med en klar strategi. 

 

Kan konceptet kopieres og vil blive det? Til det har ledelsen faktisk en meget klar holdning, hvilket 

fremgår af interview med retail- og salgsdirektør Torben Paulin: 

 
”En eller anden dag kommer der et internationalt koncept og rykker ind på markedet og satser på 
samme målgruppe som os. Så handler det om, at vi skal have brandet BoConcept slået fast inden”, 
forklarer Torben Paulin”.60 

 
Han er således af den overbevisning, at det er et spørgsmål om tid, før der kommer øget konkurrence 

inden for den del af markedet, som BC satser på. 

Hvor let er det så at starte et konkurrerende koncept op? Det vil kræve en vis know how og kapital, 

om end ingen af delene er en væsentlig hindring. Det vil højst sandsynligt være en anden stor spiller 

inden for branchen, der i givet fald vil gøre det. Som det fremgår af Torben Paulins udtalelse, så er 

ledelsen opmærksom på problematikken og forsøger som modtræk at udbrede og brande BoConcept, 

inden det sker. Et træk hvormed de forsøger de at skabe større adgangsbarriere for nye indtrængere. 

 

2.4.2.3 BoConcept brandet 

BC forsøger, som det fremgår af forrige afsnit, bevidst at opbygge et brand, for derigennem at 

differentiere sig fra konkurrenterne. Der er ingen tvivl om, at der potentielt kan ligge stor værdi i at 
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have et veletableret brand. Det kan skabe forbrugerpræferencer, der muliggør mersalg og eventuelt 

en højere prissætning og dermed indtjening. BC er allerede i gang med at opbygge et brand, men så 

vidt jeg kan vurderer, er kendskabsgraden stadig lav, da udbredelsen på mange markeder fortsat er 

beskeden13. 

2.4.2.4 Outsourcing og supply chain management 

I og med franchisekonceptet sørger for forudsigelighed i afsætningen, kan BC fokuserer på at 

optimere sine outsourcing og supply chain aktiviteter. Da konkurrencen i branchen er hård, er fokus 

på disse områder med at til sænke omkostningerne og dermed styrke BC’s konkurrenceevne. 

Kompetencer inden for dette område er derfor klart værdiskabende. Det må antages, at BC har 

oparbejdet en vis ekspertise på feltet, som det vil tage tid for en konkurrent på tilsvarende vis at 

tilegne sig. Omvendt bør det ikke være muligt at skabe en varig konkurrencemæssig fordel på denne 

baggrund, da det vil være et spørgsmål om tid, før konkurrenterne implementerer lignende tiltag, 

hvis det skaber væsentlig merværdi. For at kunne drage fordel af mulighederne på dette område, 

forudsætter det dog, at virksomhederne har en vis størrelse. Mindre butiksdrivende, der ikke er 

organiseret i kæder, vil have svært ved at udnytte disse muligheder, da de ikke har organisation og 

budget til det. Der eksisterer således stordriftsfordele på dette område. 

 

2.4.3 Opsummering VRIO 

VRIO frameworket afdækkede, at BC har opnået en række strategiske fordele, der i høj grad kan 

relateres til franchisekonceptet. Overordnet set er det dog tvivlsomt, om der på baggrund af disse 

decideret kan skabes en varig konkurrencemæssig fordel, der vil gøre det muligt at opretholde 

overnormal indtjening på langt sigt. Min vurdering er, at de nævnte forhold vil give midlertidige 

konkurrencemæssige fordele, der antageligt vil forsvinde på sigt. 

                                                 
13 Jf. figur 11 s.40 



 47 

2.5 SWOT - Strategisk potentiale 

Potentielle stærke sider 

- Kommercielt produktprogram, der kan afsættes globalt 

- Global diversifikation i salget betyder mindre afhængighed af enkeltmarkeder 

- Franchisekonceptet: 

 - muliggør hurtig ikke-kapitalkrævende vækst med begrænset risiko for BC 

- at franchise modellen er økonomisk attraktiv for franchisetager understøtter væksten 

 - skaber stabilitet og forudsigelighed i afsætning – ingen afhængighed af storkunder 

 - muliggør anvendelse af best pratice 

- frigør ressourcer til andre værdiskabende aktiviteter 

 - stærk support organisation slutter godt op om franchisetagerne (BIC, BoC. University) 

- Stærke inden for outsourcing og supply chain management – reducerer omkostningerne  

- Forretningsmodellen vil som følge af stordriftsfordele antageligt genererer 

 stigende indtjening i de kommende år, såfremt omsætningen øges 

- Øget outsourcing har medført stigende variabilitet i omkostningerne 

- BC vinder markedsandele – konjunkturnedgang kan understøtte dette 

 

Potentielle svage sider 

- Det er muligt at kopiere BC’s forretningsmodel 

- Volatile priser på råvarer og energi 

- Konjunkturfølsomt salg 

- BC arbejder på at skabe kundeloyalitet, men er det muligt? 

- Piratkopiering af produkter i eksempelvis Kina. 

 

Potentielle muligheder 

- Generel velstandsstigning skaber øget efterspørgsel efter BC’s produkter 

- Stort markedspotentiale: Små markedsandele på markeder med store købedygtige persongrupper 

- Udbredelse til nye markeder i fremtiden. Aktuelt planlægges Indien, Malaysia og Singapore. 
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Potentielle trusler 

- Den nuværende konjunkturnedgang kan medføre, at nogle franchisetagere bliver nødt til at lukke 

deres butikker, hvormed BC afsætningsnet reduceres. 

- Etablering af lignende koncepter, der satser på samme målgruppe 

- Stigende lønniveau og inflation i Kina kan fordyre produktion, der er outsourcet her til. 

- Stigende kinesisk valuta kan gøre produktion dyrere. Effekten må i mindre omfang forventes 

opvejet af øget afsætning til det kinesiske marked. 

 

2.6 Konklusion på den strategiske analyse 

Den strategiske analyse har afdækket, at BC står i en stærk strategisk position. De har i tide formået 

at positionere sig stærkt på de områder, hvor det er muligt at skabe strategiske fordele. De 

væsentligste fremgår herunder. 

 

- Stordriftsfordele 

- Omkostningsminimering og øget variabilitet i omkostningerne via outsourcing 

- Stærke på supply chain området 

- Markant vækst via franchise 

- Skabt sikkerhed omkring afsætningen via BC kæden 

- Globalt diversificeret salg 

- Forsøger at opbygge et Brand 

-  Positioneret sig i et markedssegment, hvor konkurrencen er mindre intens end f.eks. lavpris 

segmentet 

 

Virksomheden fremstår i dag meget fokuseret efter den ændringsproces, der har fundet sted. Det er 

lykkedes BC at skabe et helstøbt globalt koncept for salg af designmøbler og boligtilbehør. 

Konceptet har vist sit værd via kraftigt stigende salg. Den strategiske analyse afdækker samtidig, at 

der eksisterer et stort fremtidigt markedspotentiale, såfremt BC forstår fortsat at ekspandere og 

udvikle franchisekonceptet. 
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Der er betydeligt konkurrencen i branchen. Forholdene gør, at det vil være vanskeligt at opretholde 

et overnormalt afkast på langt sigt. BC har arbejdet aktivt på at positionere sig i et segment med 

mindre intens konkurrence, og forsøger samtidig at opbygge et brand. Der er dog ingen garanti for at 

det vil lykkedes og der kan komme øget konkurrence også i BC’s segment. Det er muligt, at BC’s 

strategiske fordele vil muliggøre overnormale afkast i en periode. Konkurrence må dog forventes at 

gøre perioden tidsbegrænset. 

 

De væsentligste udfordringer i fremtiden bliver at takle den nuværende nedgang i verdensøkonomien 

som følge af finanskrisen samt at sikre fortsat udvikling og ekspansion af franchisekæden. 
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3. Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at analysere selskabets historiske udvikling. Jeg vil herunder 

belyse udviklingen i rentabiliteten for BC og et par sammenlignelige selskaber. For at udføre 

analyserne er det nødvendigt at gennemgå regnskabsprincipperne og evt. foretage korrektioner, så 

den underliggende økonomiske udvikling kan belyses bedst muligt. Regnskabsanalysen skal 

derudover understøtte estimeringen af den fremtidige udvikling i BC. 

3.1 Vurdering af regnskabskvalitet 

Revisionspåtegningerne i analyseperioden har alle været blanke uden supplerende oplysninger eller 

forbehold. Jeg har gennemgået de anvendte regnskabsprincipperne og foretaget enkelte korrektioner 

bl.a. som følge af ændret regnskabspraksis, hvilket jeg gennemgår i det følgende. 

 

Indtægter  

Salg indregnes såfremt levering og risikoovergang til køber er sket og opgøres eksklusiv moms og 

afgifter. Fremgangsmåden giver ikke anledning til yderliggere overvejelser, da salg og betaling sker 

løbende og er tæt forbundet. 

 

Omkostninger 

Designroyalties, der er hidrører royalties udbetalt til designeren bag de enkelte produkter, er fra 

07/08 omgrupperet fra distributionsomkostninger til produktionsomkostninger, hvilket har medført 

en reduktion på 0,5% i bruttoavancen. Ændringen er meningsfuld, og jeg har derfor valgt at 

korrigere forrige års tal, så de bliver sammenlignelige med 07/08 tallene. De præcise beløb fremgår 

af bilag 6 

 

Afskrivninger er indeholdt i posterne produktions-, salgs- og distributionsomkostninger samt andre 

driftsomkostninger. Jeg vælger at føre denne post separat og reducerer derfor posterne, de 

oprindeligt indgik i. De oplyste afskrivningsperioder finder jeg realistiske, og de skiller sig ikke ud i 

forhold til de afskrivningsperioder, som jeg ser i mit arbejde med at analysere regnskaber for Danske 

Bank. 
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I posten salgs- og distributionsomkostninger indgår omkostninger til distribution af varer solgt i årets 

løb samt omkostninger til reklame og salgskampagner mv. Administrationsomkostninger indeholder 

omkostninger relateret til administration. Posterne giver ikke anledning til yderligere overvejelser. 

 

Andre driftsindtægter /udgifter indeholder diverse poster af sekundær karakter, herunder avance og 

tab ved salg af aktiver. Jeg har gennemgået posterne for de enkelte og vurderet om posten bør indgå 

her eller andre steder. Jeg har ikke fundet anledning til at foretage korrektioner af posterne. 

 

For posterne finansielle indtægter og omkostninger har jeg vurderet, om der indgår poster af 

driftmæssig karakter så som eksempelvis kontantrabatter. Det var ikke tilfældet. 

 

Leasing 

Der skelnes mellem operationel og finansiel leasing. Finansiel leasing er aktiveret i balancen og 

tilknyttet gæld ført i passiverne. Afskrivninger og renteomkostninger føres i resultatopgørelsen. 

Finansiel leasing, giver derfor ikke anledning til analytiske problemstillinger. Operationel leasing, 

derimod, er udelukkende oplyst i noterne under eventualforpligtelser og der bør derfor foretages 

korrektioner til resultatopgørelse og balance. Formålet er, at gøre regnskabstallene sammenlignelige 

med de virksomheder, jeg sammenligner med, samt at give et mere retvisende billede af driften, når 

ROIC beregnes. Korrektionen er beskrevet detaljeret i afsnit 3.2.4, da korrektionen har relation til 

den valgte analysemodel ved rentabilitetsanalysen. Den operative leasing har ligeledes indflydelse på 

værdiansættelsen, hvilket jeg beskriver i afsnit 4.2.2.6 

 

Incitamentsordninger 

Udgifter i forbindelse med incitamentsordninger til ledende medarbejdere føres i resultatopgørelsen 

og effekten afspejles derfor i årets resultat (modsat hvis de var ført over egenkapitalen). Der er 

derfor ikke behov for korrektioner i denne forbindelse. Incitamentsordninger struktureres ved at BC 

erhverver aktier i markedet og udvander derfor ikke aktionærernes værdier. 
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3.2 Rentabilitetsanalyse 

Formålet med rentabilitetsanalysen er at belyse den historiske udvikling i rentabiliteten, hvilket skal 

gøre det lettere at fastlægge valuedrivers i den efterfølgende værdiansættelse. 

Jeg har valgt at se på de seneste 5 regnskabsår og 7 år, hvor det giver mening. Det er ikke en særlig 

lang analyseperiode, men jeg vurderer, at en længere periode ikke vil øge analysens værdi, da 

virksomheden før denne periode minder meget lidt om virksomheden i dag. 

3.2.1 Anvendt model 

Rentabilitetsanalyses omdrejningspunkt vil være den meget anvendte PuPont pyramide, der tager sit 

afsæt i den investerede kapital og driftsresultatet efter skat - NOPLAT (Net Operating Profit Less 

Adjusted Taxes) hvorved ROIC (Return On Invested Capital) kan beregnes. Fordelen ved at anvende 

ROIC er, at med dette nøgletal adskilles drift fra finansiering. Dermed er det muligt, at danne sig et 

klart billede af virksomhedens underliggende drift uafhængig af finansiering. Det er stor fordel, da 

jeg senere ønsker at sammenligne flere selskaber, der evt. har forskellige kapitalstrukturer. 

3.2.2 Den investeret kapital 

Den investerede kapital kan opgøres fra både aktiv og passivsiden. Jeg har valgt at opgøre den fra 

aktiv siden, hvor den opgøres som anlægsaktiver tillagt driftskapital. For at kapitalen kun skal 

reflektere driften, vil jeg senere foretage en række korrektioner. 

3.2.3 NOPLAT 

NOPLAT udgør den totale indtjening tilgængelig for investorerne – både fremmed- og egenkapital. 

NOPLAT opgøres, så det kommer til at afspejle driften for en 100% egenkapitalfinansieret 

virksomhed, og skattebetalingen opgøres på kontantbasis. Udskudt skat indgår derfor ikke i 

skattebetalingen. 

3.2.4 Korrektioner i forbindelse med den investerede kapital og NOPLAT 

I det følgende vil jeg gennemgå de korrektioner, jeg har foretaget vedrørende NOPLAT og den 

investerede kapital. I figur 12 s.55 fremgår alle ændringer. 
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Korrektion vedrørende renter 

I NOPLAT indgår som nævnt en justeret skattebetaling. Da jeg er interesserede i skattebetaling på 

kontantbasis, korrigerer jeg for skatteskjold af rentebetalinger. Jeg tager udgangspunkt i årets 

marginale skattesats og multiplicerer med henholdsvis finansieringsindtægter og -omkostninger. 

 

Overskydende likviditet 

Posten likvide midler bør kun dække over de for driften nødvendige likvider. I den historiske analyse 

udviser posten en faldende tendens fra ca. 4,7% af omsætningen til 0,7% i seneste regnskabsår. Jeg 

er af den opfattelse, at de nødvendige likvider for at opretholde driften er knyttet til andelen af 

produktionen, der er outsourcet, hvilket forklarer faldet til det lavere niveau de seneste år. Der bør 

dog være et loft for, hvor stor posten bør være. Jeg reducerer derfor posten til maksimal 1,5% af 

omsætningen. Jeg anvender samme sats for de 2 virksomheder, jeg senere sammenligner med. 

 

Ikke-driftsrelaterede værdipapirer 

Posten med værdipapirer har, så vidt jeg kan vurdere, ikke nogen relation til driften, og jeg vælger 

derfor at ekskludere den i opgørelsen af den investerede kapital. 

 

Goodwill 

Goodwill stammer fra opkøbte butikker, der eksempelvis har været nødlidende. Man kan enten 

vælge at aktivere akkumuleret goodwill og samtidig fjerne goodwill afskrivninger fra NOPLAT eller 

lade dem indgå i både NOPLAT og den investerede kapital. Det er ikke en del af BC’s fortsatte 

strategi at eje butikker, og det er hensigten, at sælge den eksisterende beholdning61. Der sker derfor 

løbende køb og salg af butikker, hvormed den tidligere opkøbte goodwill realiseres. Det giver som 

følge deraf ikke mening at indregne historisk afskrevet goodwill i den investerede kapital, hvis de 

tilknyttede butikker er afhændet. Jeg vælger derfor ikke at aktivere afskrevet goodwill og korrigerer 

ej heller NOPLAT, således at der er konsistens mellem NOPLAT og den investerede kapital. Hvis 

de opkøbte butikker ikke blev afhændet igen, ville det derimod give mening at tilbageføre den 

afskrevne goodwill. 
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Operationel leasing 

I behandling af operationel leasing har jeg fulgt anvisningerne i McKinsey62. Som før nævnt er 

operationel leasing kun oplyst i noterne, og det er derfor nødvendigt at korrigere balance og 

resultatopgørelse herfor. Den noteoplyste leasingforpligtelse dækker over leasede butikslokaler og 

personbiler med en leasingperiode, der oplyses til 3-10 år. De samlede leasingydelser oplyses efter 

uopsigelighedsperiode. Jeg har estimeret den gennemsnitlige resterende uopsigelighedsperiode og på 

den baggrund beregnet den forventede leasingydelse for de enkelte år. Med afsæt i denne har jeg 

beregnet de modsvarende aktivers værdi63: 
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Jeg har antaget, at gennemsnitslevetiden for de leasede aktiver er 7 år. Den præcise levetid er umulig 

af finde, da fordelingen på aktivtype ikke oplyses. 7 år er derfor mit skøn. Cd er selskabets lånerente 

for de pågældende år. Den kapitaliserede leasingydelse har jeg ladet indgå i aktiverne, og har ført en 

tilsvarende post i passiverne. Beløbene fremgår af figur 12 og detaljerne fremgår af bilag 7. 

Årets operative leasingydelse er antageligt omkostningsført under produktions- salgs- og 

administrationsomkostninger i resultatopgørelsen. NOPLAT bør derfor forhøjes med et beløb 

svarende til den implicitte rente for at opnå konsistens mellem den investerede kapital og NOPLAT. 

Den implicitte rente har jeg har beregnet ved at multiplicere årets lånerente med den kapitaliserede 

leasingydelse. Samtidig er jeg nød til at korrigere den justerede skattebetaling, da denne opgøres før 

finansiering. NOPLAT tillægges derfor den implicitte renteomkostning multipliceret med 

skattesatsen. 

 

De samlede korrektioner i forbindelse med den investerede kapital og NOPLAT fremgår af figur 12. 

Udregning af den investerede kapital og NOPLAT findes på bilag 8 og 9. 
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Korrektioner vedrørende den investerede kapital og NOPLAT          
                  
                

   2000/01   2001/02   2002/03   2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08  
 
Vedrørende den investerede capital: 
       
 Overskudslikviditet:                  
 Oplyste likvide midler  33.155  29.836  16.240  14.676  18.693  7.878  9.928  7.473  

 Skønnet nødvendige likvider  10.606  10.987  10.236  11.125  11.934  7.878  9.928  7.473  

 Kor. Til posten likvider   (22.549)  (18.849)  (6.004)  (3.551)  (6.759) -   -   -   

                  

 Ikke driftrelaterede værdipapirer:                

 Korrektion til investeret kapital   (3.804)  (7.080)  (1.543)  (2.499)  (768)  (728)  (992) -   

                  

 Operationel leasing:                  

 Tillagt investeret kapital 116.285  123.847  110.320  135.557  103.277  96.074  142.444  141.749  

                  

 Vedrørende NOPLAT:                 

               

 Operativ leasing:                  

 implicit rente - forhøjelse af NOPLAT   7.740  6.895  8.472  6.455  6.005  8.903  8.859  

 Tax-shield på leasingrenteomkostninger  (2.180)   (2.322)   (2.542)   (1.936)   (1.681)   (2.493)   (2.215)  

                  

 Tilbageført skatteskjold af ordinære renter                

 Vedrørende renteindtægter     (1.964)  (884)  (907)  (1.049)  (712)  (995)  (838) 
 Vedrørende renteudgifter  
   

5.201 
  

        5.159  
 

5.088  
 

4.533 
  

3.673  
 

3.159 
  

3.614 
  

 

 

 

Forskning og udvikling 

Under produktionsomkostninger indregnes tillige udgifter til forskning og udvikling. 

Omkostningerne må bl.a. antages at dække over udvikling af nye designs mv. Ideelt set burde 

forsknings- og udviklingsomkostninger aktiveres og afskrives over den periode, hvormed de 

forventes at skabe indtægter. Konsekvensen ville være, at den investerede kapital forhøjes, mens 

NOPLAT øges. Effekten er således ikke entydig. Det er ikke muligt at foretage en meningsfuld 

korrektion, da de pågældende omkostninger ikke oplyses separat. 

 

3.2.5 Beregning af nøgletal og sammenligning med konkurrenter 

Efter at have udført de nævnte korrektioner har jeg udregnet NOPLAT og den investerede kapital og 

på baggrund heraf udregnet ROIC, aktivernes omsætningshastighed og NOPLAT/omsætning. Jeg 

Figur 12  Kilde: BC årsrapporter 01/02-07/08, egen tilvirkning 
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har beregnet tilsvarende tal for to af BC’s konkurrenter henholdsvis Ethan Allen og Natuzzi. 

Opsummeringen af nøgletallene fremgår af figur 13 og i detaljer på bilag 10. 

 
 
Nøgletal BoConcept, Ethan Allen & Natuzzi 
            
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nettoomsætning – indekseret               

BoConcept 100  93  101  109  130  143  156  

Ethan Allen 100  99  100  106  105  118  111  

Natuzzi 100  102  98  96  85  94  81  

                

ROIC               

BoConcept 0,15% -5,65% -5,96% 2,14% 5,11% 15,07% 13,09% 

Ethan Allen 14,9% 15,8% 13,2% 13,2% 18,8% 16,8% 13,1% 

Natuzzi 22,5% 22,1% 8,12% 3,02% -3,65% 2,08% -13,5% 

                

Aktivernes omsætningshastighed               

BoConcept 1,29 1,18 1,29 1,50 2,05 2,30 2,34 

Ethan Allen 2,02 1,89 1,84 1,93 1,94 2,14 1,98 

Natuzzi 2,33 1,96 1,52 1,34 1,26 1,48 1,32 

                

NOPLAT/Omsætning               

BoConcept 0,12% -4,79% -4,61% 1,43% 2,49% 6,55% 5,59% 

Ethan Allen 7,38% 8,34% 7,19% 6,85% 9,72% 7,83% 6,62% 
Natuzzi 9,63% 11,3% 5,35% 2,25% -2,89% 1,41% -10,2% 

 
 
Tallene er ikke 100% sammenlignelige, da både Ethan Allen og Natuzzi ejer egne butikker i vid 

udstrækning. Det er dog de mest sammenlignelige virksomheder, jeg har kunne finde regnskabsdata 

på. Man bør samtidig være opmærksom på at, der kan være forskelle i landenes 

regnskabsprincipperne. Selskaberne har også forskellig skattesatser, der tilmed ændrer sig over 

perioden. BC har skævt regnskabsår og 2007 dækker eksempelvis perioden fra 1. maj 2007 til 30 

april 2008, mens de 2 andre selskaber følger kalenderåret. 

 

Udviklingen i BC er drevet af en markant forbedring i NOPLAT kombineret med en reduktion af 

den investerede kapital. Samlet set giver det en flot udvikling i ROIC. Udviklingen i nøgletallene er 

illustreret grafisk på bilag 11. Når man holder udviklingen i de 3 selskaber op mod hinanden, ser 

man, at udviklingen i AE er forholdsvis stabil med en ROIC der svinger omkring niveauet 15% for 

alle år. Natuzzi’s ROIC ligger i starten af perioden på et højt niveau, men forværres drastisk over 

perioden. Forklaringen på den negative udvikling i rentabiliteten kan relateres til de forhold, der er 

Figur 13  Kilde: Årsrapporter BC, Ethan Allen og Natuzzi 2000-2007, egne tilvirkning 
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beskrevet i afsnit 2.3.5.2, og som jeg derfor ikke vil gentage. BC udviser på linje med Natuzzi en 

nedgang i rentabiliteten de første år, men formår så at vende udviklingen i 2004 og driften forbedres 

herefter markant. Udviklingen i de 3 selskaber kan til dels kædens sammen med 

omsætningsudviklingen der fremgår øverst i figur 13. EA har en forholdsvis flad 

omsætningsudvikling over perioden, mens Natuzzi går tilbage. BC vokser markant over perioden. 

Der lader således til at være en sammenhæng mellem omsætningsudvikling og rentabilitet, hvilket 

kunne indikere, at driften i de 3 selskaber er forbundet med stordriftsfordele. 

 

3.3 Analyse af historisk udvikling i BC 

I det følgende vil jeg prøve at belyse den historiske udvikling i BC for at afdække, hvad der har 

drevet den gunstige udvikling i BC’s rentabilitet. Analysen skal samtidig tjene som støtte i 

estimeringen af den fremtidige udvikling. 

I nedenstående figur har jeg opgjort BC’s omsætning på salgskanaler over analyseperioden. Af 

figuren ses den markante forandringsproces, virksomheden har undergået. Afsætningen til 

BoConcept segmentet vokser støt over hele perioden og fra at udgøre 37% af omsætningen i 

2001/02, udgør den tæt på 100% i slutåret. 

 

 Omsætningens distribution 
 

2001/2002  
 

2002/2003  
 

2003/2004  
 

2004/2005  
 

2005/2006  
 

2006/2007  
 

2007/2008  

                

BoConcept: Brand Stores & Studios 37% 47% 56% 74% 80% 91% 97% 

Alm. Salg: Club8 /Produktkunder 53% 46% 38% 20% 13% 9% 3% 

Dencon: Kontormøbler 10% 7% 6% 6% 6% 0% 0% 

Figur 14 Kilde: BC Årsrapporter 01/02-07/08, egen tilvirkning     

 

I starten af perioden skete afsætningen af almindelige møbler primært til produktkunder, hvilket 

eksempelvis kunne være større detailkæder samt til kædens egne studier under navnet Club 8. 

Segmentet kontormøbler tegnede sig for 10% af salget via Dencon. Salget af møbler og boligtilbehør 

til private under BoConcept brandet blev initialiseret helt tilbage i 1993 med beslutningen om at 

oprette en franchisekæde, som modtræk til den stigende afhængighed af store detailkæder. I 2002 

blev strategiplanen ”One company one brand” iværksat. Formålet var at fokusere på afsætningen 

under BoConcept brandet for derigennem at effektivisere. Indsatsen for at fremme salget under 

BoConcept blev således styrket, samtidig med at man valgte at nedprioritere salget til 
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produktkunder. Som en del af den nye strategi blev samtlige Club 8 studier enten lukket eller 

konverteret til BoConcept studier fra og med regnskabsåret 2004/05. Dencon kontormøbler blev i 

samme stil frasolgt via et management buyout med virkning ultimo regnskabsåret 2005/06. I dag er 

det eneste salg uden for BC-salgskanalen, salg til produktkunder, hvilket ultimo regnskabsåret 07/08 

er nedbragt til nul. Fremadrettet er det derfor afsætning via BC salgskanalen, der bør have investors 

interesse, samt hvordan udviklingen i denne afsætningskanal historisk har været. 

3.3.1 Dekomponering af omsætningsudviklingen på salgskanaler 

I det følgende har jeg sammenstykket oplysninger fra årsrapporter tilbage til 2001/02 for at belyse 

udviklingen i den fortsættende del af virksomheden, nemlig afsætning under BoConcept brandet. 

Alle tal er summeret op i figur 15 s.60 og det er denne figur jeg refererer til i det følgende. Mange af 

oplysningerne optræder ikke kontinuerligt i årsrapporterne, hvorfor der flere steder er ”huller” i 

tallene. På baggrund af oplysningerne er det lykkedes mig at beregne afsætningen via BC-kanalen 

tilbage til 2001/02. Dengang udgjorde salget 271 mio. kr. mod i dag 1.106 mio. kr. Det svarer til en 

gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på hele 26,4% mod kun 7,7% for totalomsætningen. På den 

baggrund må man konkludere, at hvis man udelukkende ser på udviklingen i totalomsætningen, vil 

man groft underestimere den fremtidige vækst. 

Salget inden for BC-salgskanalen kan yderligere dekomponeres i salg via Brand Stores og Brand 

Studios. Forskellen er tidligere beskrevet i afsnit 2.1. Det er muligt at opgøre salgsfordelingen på 

disse 2 kanaler tilbage til 2004/05. Det ses, at omsætningen i stigende grad sker gennem Brand 

Stores. Fra i 04/05 at udgøre 81%, sker 87% af salget, inden for BC-kanalen, nu via Brandstores. 

Udviklingen skyldes et øget fokus på Brand Stores samt lukninger og konverteringen af Studios til 

Brand Stores. Brand Stores må derfor antages at være den primære afsætningskanal i fremtiden, 

hvorfor udviklingen her er særlig interessant at belyse. Det er heldigvis så bekvemt, at BC løbende 

har oplyst om Brand Stores i drift, antal åbninger henholdsvis lukninger samt salgsareal for Brand 

Stores. Det er således muligt at danne sig et relativt detaljeret billede over udviklingen i perioden.  

 

Hvis vi starter med at se på udviklingen i salgsarealet i Brand Stores, så ses en stigning fra 51.604m2 

til 113.525m2 i 07/08 svarende til en årlig vækst i perioden på 14,04%. Særligt de seneste 2 år er 

salgsarealet øget markant med stigninger på henholdsvis 19,9% og 21,7%. Den høje stigning i 

salgsareal i Brand Stores de sidste 2 år ser jeg som et udslag af flere faktorer. Der er ændret fokus fra 
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produktion til afsætning. Nedlukning, udfasning og frasalg af aktiviteter uden for BoConcept har 

med stor sandsynlighed optaget en del af ledelsens ressourcer. I takt med disse områder er blevet 

afviklet, er det min overbevisning, at der er frigjort ledelsesmæssige ressourcer, hvormed fokus har 

kunne rettes mod udvikling og vækst i den fortsættende del. En del af den store stigning i 

salgsarealet de seneste år skal derudover formentlig kædens sammen med de ekstraordinært gode 

konjunkturer, præget af lave renter og stigende finansielle formuer og friværdier. 

 

Det gennemsnitlige salgsareal pr. Brand Store er i perioden øget fra 482,3 m2 til 506,8 m2, hvor 

særligt det seneste års stigning skiller sig ud. Der kan altså observeres en tendens til, at nye Brand 

Stores bliver større. Faktureret salg til den enkelte Brand Store er ligeledes øget markant over 

perioden fra 2,533 mio. til 4,302 mio. svarende til en vækst på 9,23% p.a. Tendensen er meget 

positiv og skyldes til dels, at den gennemsnitlige Brand Store er vokset over perioden, men må også i 

høj grad dække over et mersalg, hvilket jeg gætter på kan tilskrives udvikling af et bedre 

produktprogram. 

 

Et andet nøgletal der er muligt at udregne relateret til Brand Stores, er lukninger i procent af antal 

operative butikker. Nøgletallet udviser en klar faldende tendens og er gået fra 10,3% i 01/02 til 3,1% 

det seneste år. Udviklingen er meget positiv, da det vidner om en stigende overlevelsesrate hos 

franchisetagerne. Franchisetagernes overlevelse er essentiel for den fremtidige vækst i BC. 

Bedringen af nøgletallet kan igen kædens sammen med gunstige konjunkturer, men kan også 

skyldes, at BC er blevet bedre til at vurdere, hvilke franchisetagere, der er rustet til at drive en butik, 

og hvilke der ikke bør gives lov til at åbne. Et bedre produktprogram samt udbygning af support 

organisationen kan være medvirkende faktorer. 

 

For udviklingen i Studios er det muligt at belyse udviklingen efter konverteringen af Club8 Studios 

til BoConcept Studios, der blev påbegyndt i 04/05. Perioden er præget af en lidt ustabil udvikling og 

antallet er faldet det seneste år fra 148 til 132. Faldet skyldes et opsagt samarbejde med en østrigsk 

kæde64. Udviklingen i Brand Studios afspejler at strategisk fokus er rettet mod Brand Stores, der 

generelt har meget større salgspotentiale end Studios. Det fremgår ligeledes at salget per Studio er 

væsentlig mindre end for Brand Stores. 
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Dekomponering af salgsudvikling: 
   

Konvertering af Club 8 Studios  
til BoConcept Studios påbegyndes 

År     2001/2002   2002/2003  
 

2003/2004   2004/2005   2005/2006   2006/2007   2007/2008  

 CAGR  
01/02-
07/08  

Salgsfordeling:                   

BoConcept: Brand Stores  37,0% 47,0% 55,7% 60,0% 66,0% 76,0% 84,4%   

BoConcept: Brand Studios       14,0% 14,2% 15,0% 12,5%   

Andet:  Club8 /Produktkunder 53,0% 46,0% 38,3% 20,0% 13,4% 9,0% 3,1%   

Andet:  Dencon kontormøbler 10,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,4% 0,0% 0,0%   

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

                    

Totalomsætning   
                

732.491  
               

682.394  
                

741.674  
               

795.608  
                 

951.491  
            

1.046.633  
                  

1.141.888  7,7% 

Salg via BoConcept-kanal 271.022  320.725  413.112  588.750  763.096  952.436  1.106.489  26,4% 

Vækst i salg via BC-kanal - 18,3% 28,8% 42,5% 29,6% 24,8% 16,2%   

                    
Salgsfordeling og vækst inden for BoConcept-kanalen:           

Brand Stores:   100% 100% 100% 81% 82% 84% 87%   

Brand Studios:   0% 0% 0% 19% 18% 16% 13%   

Beregnet salg til Brand Stores 
                

271.022  
               

320.725  
                  

413.112  
               

477.365  
               

627.984  
                

795.441  
         

963.753  23,6% 

Beregnet salg til Brand Studios -    -    -    111.385  135.112  156.995  142.736    

%-vis vækst i salg til Brand Stores   18,3% 28,8% 15,6% 31,6% 26,7% 21,2%   

%-vis vækst i salg til Brand Studios         21,3% 16,2% -9,1%   

                    

Brand Stores:                   

Antal Brand Stores i alt 107 119 139 141 163 193 224 13,02% 

Nyåbninger:   34 23 24 20 23 42 38   

Lukninger:   11 11 4 18 7 12 7   

Nettoåbninger   23 12 20 2 16 30 31   
Lukninger i % af stores i drift 10,3% 9,2% 2,9% 12,8% 4,3% 6,2% 3,1%   

Salgsareal i Brand Stores: m2 51.604 56.721 68.145 70.081 77.788 93.288 113.525 14,04% 

Vækst i salgsareal til Brand Stores - % - 9,9% 20,1% 2,8% 11,0% 19,9% 21,7% 14,0% 

Gns. Salgsareal /Brand Store 482,3 476,6 490,3 497,0 477,2 483,4 506,8 0,83% 

Gns. salg per Brand Store t.kr. 
                    

2.533  
                    

2.695  
                    

2.972  
                    

3.386  
                    

3.853  
                      

4.121  
                       

4.302  9,23% 

                    

Studios:                   

Antal Brand Studios i alt * * * 121 144 148 132   

Nyåbninger:   * * * * 39 32 11   

Lukninger:   * * * * 16 28 30   

Nettoåbninger:           23 4 -19   

Gns. salg per Brand Studio t.kr.       
   

921  
                       

938  
                      

1.061  
                         

1.081    

                    

Samlet antal salgsenheder:                 

BoConcept Store & Studios 107 119 139 262 307 341 356   

Salg til antal lande   i.o. i.o. i.o. 23 42 45 44   

                    

Figur 15 kilde: BC Årsrapporter 2001/02 – 2007/08, egne beregninger 
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3.3.2 Stordriftsfordele 

Jeg har tidligere luftet en formodning om, at BC’s forretningsmodel muliggjorde væsentlige 

stordriftsfordele. I dette afsnit vil jeg derfor se på, om regnskabstallene kan underbygge denne 

formodning. 

Der må kunne forventes stordriftsfordele i forbindelse med indkøb og outsourcing, markedsføring, 

design og konceptudvikling mv. Som det fremgår af figur 16, viser det sig også at være tilfældet. 

Produktionsomkostninger, der i høj grad må forventes at være variable, er næsten konstante i forhold 

til omsætningen, mens administration og afskrivninger udviser et markant fald. Omsætning per 

medarbejder er ligeledes markant forbedret 

 

Udvalgte nøgletal              

     2003/2004   2004/2005   2005/2006  2006/2007  2007/2008  

 Omsætning   %-af oms 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Produktionsomk.   %-af oms  58,1% 58,1% 58,1% 58,1% 58,4% 

 Bruttoavance   %-af oms  41,90% 41,93% 41,93% 41,94% 41,63% 

 Salg- og distributionsomk.   %-af oms  28,3% 29,0% 26,70% 26,62% 26,69% 

 Administrationsomk.   %-af oms  14,4% 11,8% 6,6% 5,6% 5,5% 

 Samlede afskrivniger   %-af oms  4,6% 4,3% 4,0% 2,8% 2,7% 

              
 EBIT                          -2,3% 1,6% 4,0% 6,6% 6,9% 
              
Omsætning pr. medarbejder  tkr.  913,5  973,3  1.021,3  1.321,5  1.393,7  

              
 Omsætning   Indeks  100  107  128  141  154,0  

 Anlægsaktiver   Indeks  100  89  83  89  91  

 Omsætningsaktiver   Indeks  100  102  94  117  111  

              

Alternativt start år             

 Omsætning   Indeks      100,0 110,0 120,0 

 Anlægsaktiver   Indeks      100,0 106,9 109,7 
 Omsætningsaktiver   Indeks      100,0 124,4 117,8 

 
 
 
Salgs- og distributionsomkostningerne udviser en faldende tendens, men har de sidste 3 år ligget på 

et konstant niveau. Nøgletallet bør kunne forbedres i fremtiden i takt med, at der åbnes flere butikker 

inden for samme geografiske område, hvormed distributionssystemet kan udnyttes bedre. Det 

modsatte gør sig dog gældende ved penetrering af nye markeder, medmindre eksisterende 

distributionscentre kan anvendes. 

Figur 16  kilde: BC årsrapporter 2003/04 – 07/08 
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3.4 Konklusion på regnskabsanalysen 

Regnskabsprincipperne gav ikke anledning til forbehold. Det var nødvendigt at foretage en række 

mindre korrektioner før analyserne kunne udføres. 

 

Rentabilitetsanalysen afdækkede en markant forbedring af driften i BC , der klart kunne knyttes til 

etableringen af BoConcept kæden. Sammenholdt med de 2 sammenlignelige selskaber fremstår 

udviklingen endnu mere positiv, da disse selskabers rentabilitet var stabil eller faldende over 

analyseperioden.  

 

Analyse af den historiske udvikling i BC afdækkede dernæst en meget gunstig udvikling i den del af 

omsætningen, der sker til franchisekæden. Væksten i dette segment er markant højere end 

omsætningsvæksten som helhed. Fremadrettet vil udviklingen skulle holdes op mod udviklingen i 

netop dette segment, da salg til andre områder nu er frasolgt eller udfaset. 

 

Min analyse har dernæst afdækket, at der eksisterer stordriftsfordele i BC’s forretningsmodel. I de 

kommende år må derfor forventes væsentligt stigende indtjening, såfremt omsætningen kan øges og 

under forudsætning af uændret bruttomargin. 
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4. Værdiansættelse 

Som nævnt i de indledende afsnit har jeg valgt at anvende DCF modellen. Jeg har primært taget 

afsæt i de metoder, der beskrives i henholdsvis MCkinesey’s ’Valuation’ og Carnegie’s Valuation 

Guide14. Jeg har valgt at tage afsæt i disse værker, da de behandler emnet dybdegående og 

troværdigt. I det efterfølgende vil jeg referere til ovenstående som ’McKinsey’ og ’Carnegie’ 

4.1 Model 

DCF-modellen diskonterer selskabets fremtidige driftsrelaterede cashflow med de relevante 

kapitalomkostninger, hvormed selskabets enterprice value findes. Aktionærernes samlede 

egenkapital findes herefter, ved at fratrække markedsværdien af selskabets gæld. 

Almindeligvis antages det, at selskabets drift fortsætter i al uendelighed, medmindre der er tale om 

eksempelvis minedrift, oliefelter eller lignende, hvor der må forventes begrænset levetid, hvilket 

ikke er tilfældet her. I praksis beregnes cashflowet på baggrund af en budgetperiode og en 

efterfølgende terminalperiode. Budgetperioden estimerer cashflowet forholdsvis detaljeret i en 

periode frem til et punkt, hvor udviklingen antages stabil, også kaldet ’steady state’. Perioden herfra 

betegnes terminalperioden og løber i teorien uendeligt. 

 

Værdien af selskabets enterprice value beregnes med følgende formel65: 

 

( ) ( )t
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Hvor: 

( )å = +
n

t t
t

WACC

FCF
1 1

 = Nutidsværdien af det frie cashflow i budget perioden 

WACC  = De vægtede kapitalomkostninger (ejer og långiver) (Beskrives senere) 

FCFt  = Frit cashflow til selskabets ejere og långivere på tidspunktet t i budgetperioden 

TV  = Værdi af frit cashflow i terminalperioden (Beskrives senere) 

 

                                                 
14 Jævnfør litteraturlisten 
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I den endelige udregning af ejernes egenkapital fratrækkes som nævnt markedsværdien af selskabets 

gæld, og hvis der er udbetalt udbytte i perioden efter regnskabsaflæggelsen fratrækkes dette 

ligeledes66. For at tage højde for at cashflowet fordeler sig over hele året og ikke ultimo, anbefaler 

Carnegie, at der foretages en ’mid-year-adjustment’67. Såfremt der er ikke-driftsrelaterede aktiver, 

der tidligere er udeholdt af beregning, tillægges de ligeledes. 

 

( ) time
D

yearmid
EVE xudbytteudbetaltPxPP ×--×= - 000 )(  

Hvor: 

EP0 = Ejernes andel af egenkapitalen 

DP0 = Markedsværdi af fremmedkapitalen 

( ) 5,01 WACCx yearmid +=-  

( ) )./(1 årprdagedage
Etime Cx +=  

4.1.1 Budgetperiode 

McKinsey’s anbefaler generelt en budgetperiode på 10-15 år og gerne længere for virksomheder, der 

oplever hurtig vækst.68 Jeg mener stadig, at BC er i markant vækst, og at der derfor vil gå en del år, 

inden væksten er normaliseret. Det væsentlige er, at virksomheden har nået ’steady state’ i 

terminalperioden. Budgetperiodens længde er i sig selv ikke bestemmende for selskabets værdi, 

såfremt modellen anvendes korrekt69. Jeg har valgt en lang budgetperiode på 30 år, herved undgår 

jeg at skulle budgettere med høj vækst i terminalperioden, og samtidig giver den lange periode et 

godt indblik i, hvor værdien skabes. 

 

Jeg har valgt at inddele budgetperioden i 3 perioder. En periode på 5 år, hvor jeg har udarbejdet et 

detaljeret forecast bundet op på operative nøgletal. Herefter en periode på 25 år, hvor udviklingen 

fokuserer på lidt færre men vigtige drivers. I den efterfølgende periode antager jeg konstant 

udvikling, og værdien, der genereres i denne periode, kommer til at indgå i terminalværdien. 

4.1.2 Estimering af WACC 

For at finde nutidsværdien af det frie cashflow er det nødvendigt at estimere den relevante 

diskonteringsrente. I DCF modellen anvendes WACC som diskonteringsrente, der dækker over de 
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vejede kapitalomkostninger til henholdsvis fremmed- og egenkapital. Via diskonteringsrenten 

kompenseres investorerne for tiden der går, samt risikoen de påtager sig. Cashflow der optræder 

tidligt i budgetperioden tillægges derfor større værdi end senere kommende. Des mere risikobehæftet 

et cashflow er, des hårdere bør det diskonteres. Da det beregnede cashflow i DCF modellen skal 

aflønne både egen- og fremmedkapital, er kapitalomkostninger nød til at afspejle dette forhold. 

Afkastkravene vægtes derfor med kapitalvægte, der skal afspejle den forventede kapitalstruktur. 

Formlen for udregningen af WACC fremgår herunder. 

( )CDE TC
ED

D
C

ED
E

WACC -×
+

+×
+

= 1  

Hvor: 

CE  = Egenkapitalens afkastkrav 

CD = Fremmedkapitalens afkastkrav 

E = Andel egenkapital 

D = Andel fremmedkapital 

TC = Selskabets skattesats  

 

Da selskabets cashflow måles efter skat, skal fremmedkapitalomkostningen opgøres efter skat, 

hvorfor der korrigeres for effekten af skatteskjoldet via faktoren ( )CT-1 . 

4.1.2.1 Egenkapitalens afkastkrav 

Ved fastlæggelse af egenkapitalens afkastkrav CE finder CAPM modellen ofte anvendelse. 

 

CE = rf + (rm –rf) bE 

 

Ifølge modellen belønnes investor for tidselementet via den risikofrie rente rf samt et risikotillæg, 

der fastlægges som markedsrisikopræmien gange selskabets beta værdi bE. Beta måler den 

systematiske risiko, som det pågældende aktiv besidder, i dette tilfælde BC-aktien. Usystematisk 

risiko kompenseres investor ikke for, da det kan bortdiversificeres. Markedsrisikopræmien (rm – rf) 

defineres som det merafkast investor kan forvente ved at investere i markedsporteføljen i forhold til 

den risikofri rente. 
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Det er muligt at udregne markedsrisikopræmien ud fra historiske afkast, men beregningen er 

kompleks og afhængig af mange forhold, herunder observationsperiode, hvilket marked der 

observeres mv. Hvis vi eksempelvis ser på historiske afkast frem til i dag, hvor aktiekurserne er 

faldet massivt det seneste år, vil vi få en lavere markedspræmie. Men kunne de faldende aktiekurser 

ikke netop vidne om, at en stigende markedspræmie er ved at blive indarbejdet i aktierne? En del af 

årsagen til de faldene aktiekurser skal naturligvis også findes i en forventning om faldende 

indtjening. Min pointe er blot, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelse af 

markedsrisikopræmien på baggrund af historik. 

 

PriceWaterhouseCoopers udfører løbende en undersøgelse af hvilken risikopræmie, der anvendes af 

revisorer, aktieanalytikere og i corporatefinance afdelinger. Gennemsnittet ligger relativt stabilt 

omkring 4%70. Jeg vælger at følge praksis på området og tager afsæt i de 4%. 

 

Min holdning er, at i den nuværende situation, hvor der hersker stor usikkerhed på grund af 

finanskrisen, vil investorerne forventeligt kræve en højere præmie for at påtage sig risiko. Jeg har 

derfor valgt at indføre et tillæg, der kompenserer investorerne for denne ekstraordinære usikkerhed 

om fremtiden. Tillægget er subjektivt sat til 0,5%, og den samlede markedspræmie bliver derfor 

4,5%. 

 

Beta-værdien kan estimeres direkte ved at lave en regressionsanalyse på den historiske kursudvikling 

for henholdsvis BC og markedet. Manglende likviditet giver dog problemer med at estimere værdien 

korrekt for mindre aktier som BC. Metoden har samtidig den svaghed, at den estimerer betaværdien 

historisk, hvor det er den fremadrettede beta, der er relevant. I BC’s tilfælde, hvor der er sket 

markante strukturelle ændringer over de seneste år, gør dette forhold sig særlig relevant.  

Jeg har lavet en regression af BC’s historiske kursudvikling i forhold til C20. Regressionen viser en 

historisk beta på mellem 0,91 og 1,56 afhængig af observationsperiode. Analysen og resultaterne er 

beskrevet på bilag 12. På grund af de påpegede svagheder ved metoden, vælger jeg at inddrage en 

supplerende model. 

I stedet for estimere beta på baggrund af historisk kursudviklingen, kan man vælge at estimere 

aktivernes beta og efterfølgende tage højde for selskabets finansielle gearing med følgende formel:71. 
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Hvor: 

Eb  = Beta på selskabets egenkapital 

Ab  = Beta på selskabets aktiver 

E & D = Markedsværdier af henholdsvis egen- og fremmedkapitalen 

 

I estimering af aktivernes beta bør inddrages branche-/industri- og selskabsspecifikke forhold, der 

har betydning for stabiliteten i selskabets cashflow. Jeg har derfor valgt at inddrage den måde, 

hvorpå BC forretningsmodel er konstrueret. I modsætning til mange af sine konkurrenter, så har BC 

outsourcet ca. 70% af produktionen til lande med lave produktionsomkostninger. Den driftmæssige 

gearing er derfor lav, som følge af omkostningerne i væsentlig grad er variable med omsætningen, 

hvilket er en stor fordel, når omsætningen er konjunkturfølsom. Afsætningen er samtidig forholdsvis 

forudsigelig, hvis vi ser bort fra det cykliske element, da franchisetagerne har BC som 

eneleverandør. BC vil derfor aldrig komme i den situation, at en væsentlig kunde pludselig finder en 

anden leverandør. Via franchisekæden har BC således sin egen afsætningskanal og undgår samtidig 

at have investering i butikker mv., da det er franchisetagers opgave. Et andet forhold er selskabets 

mulighed for at tilpasse salgspriserne til ændring i indkøbspriserne. Her har BC vist, at det i høj grad 

er muligt, da de pr. september 2007 gennemførte en generel prisstigning på 6% i salgspriserne, 

begrundet med stigende råvarepriser. At det er muligt, skal ses i lyset af franchisetagernes dårlige 

forhandlingssituation. Overordnet set har BC gjort meget for at nedbringe den driftsmæssige risiko i 

forretningsmodellen, men vi kommer ikke uden om, at salg af møbler er konjunkturfølsomt. 

Ledelsen oplyser, at markedsspredningen sikrer, at afsætningen kun i begrænset omfang er følsom 

for regionale konjunkturudsving72, men i praksis vil jeg mene, at verdensøkonomien er ret integreret, 

og korrelationen mellem enkeltmarkeder må antages at være betragtelig. 

 

På baggrund af ovenstående har jeg vurderet aktivernes beta til 1,08 mod markedets 0,9. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af tabelopslag i Carnegie’s Valuation Guide73. Jeg har 

vurderet at BC’s branchemæssige risiko er højere end markedets grundet salgets 

konjunkturafhængighed, mens jeg vurderer at den selskabsspecifikke risiko er lavere end andre 

spillere inden for samme branche på grund af forholdene omkring forretningsmodellen. 
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Kapitalvægtene for henholdsvis egen- og fremmedkapitalen har jeg fastlagt i afsnit 4.1.2.3 og jeg 

vælger derfor at anvende disse værdier ved udregningen af den gearede beta. 

Den gearede beta kan nu udregnes. 

50,1
72,0
28,0

108,1 =÷
ø

ö
ç
è

æ +×=Eb  

 

Beta-værdien er ikke markant forskellig fra resultaterne af regressionsanalysen, og jeg vælger at 

anvende 1,50 

 

Som risikofri rente anvendes ofte renten af en 10-årig statsobligation, hvilket jeg også har tænkt mig 

at gøre. En statsobligation er ikke 100% risikofri, men er noget af det tætteste man kommer herpå. 

Af Nationalbankens hjemmeside fremgår renten af den 10-årige obligation pr. 31/10-08 til 4,347%74. 

 

Som før nævnt er BC aktien illikvid, hvilket investorerne kræver kompensation for. Likviditet kan 

ofte knyttes til selskabets markedsværdi. I ’fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde 

med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele’ fremgår det, at en virksomhed med en 

markedsværdi på 250-500 mio.kr. bør have et likviditetstillæg på 2-3%75. Jeg har derfor tillagt 

egenkapitalomkostningerne et likviditetstillæg på 2,5% baseret den noterede markedsværdi på 

skæringsdatoen på ca. 381 mio. kr. 

 

Nu haves tilstrækkeligt med input til at beregne den samlede egenkapitalomkostning. 

 

( ) ( ) %6,13%5,2%5,450,1%347,4( =+×+=+-+= lfmEfe rrrErC b  

4.1.2.2 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Fremmedkapitalens afkastkrav kan estimeres på baggrund af den risikofri rente, et kreditspænd samt 

selskabets skattesats. 

( )rfD rC D+=  

Hvor: 

fr  = den risikofri rente 

rD  = kreditspænd 
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Carnegie anbefaler, at man anvender omkostningerne ved optagelse af ny fremmedkapital ved 

fastlæggelse af fremmedkapitalomkostningerne76, hvilket jeg følger. Den risikofrie rente har jeg 

tidligere fastlagt som renten på en 10-årig statsobligation. Kreditspændet afgøres af den risiko som 

fremmedkapitalen er behæftet med. Ifølge Danske Bank har BC kreditratingen BB+, hvilket er den 

øverste rating i kategorien ’Non Investment Grade’ og ligger dermed lige under ’Investment 

Grade’77. Kreditkvaliteten for BB+ ratede selskaber betegnes som ’meget tilfredsstillende’. På 

baggrund af ratingen er det muligt at finde et passende kreditspænd der afspejler fremmedkapitalens 

risiko. De nyeste tal jeg har kunne finde for kreditspænd, for henholdsvis BBB og BB er 1,34% og 

2,36%78, når der tages afsæt i 10 års løbetid. Hvis der antages linearitet mellem de 2 ratings 

kreditspænd, vil BB+ medføre et kreditspænd på 1,91%, og renten af selskabets fremmedkapital før 

skat bliver: fr + rD  = 4,347% +1,91% = 6,257%. Denne sats finder jeg realistisk. For at estimere 

fremmedkapitalomkostningen efter skat anvender jeg BC’s effektive skattesats som jeg fremadrettet 

har estimeret til 27,7% jf. afsnit 4.2.4. Dermed antager jeg samtidig, at BC er i stand til at drage fuld 

nytte af skatteskjoldet i fremtiden. Det mener jeg, er en realistisk antagelse, da jeg har erfaret, at BC 

har let ved at justere sine omkostninger til aktivitetsniveauet som følge af øget outsourcing. Den 

samlede fremmedkapitalomkostning kan nu beregnes: 

( ) ( ) ( ) ( ) %52,4772,01%91,1%347,41 =-×+=-×D+= CrfD TrskatefterC  

4.1.2.3 Kapitalstruktur 

For at kunne vægte de 2 afkastkrav korrekt er det nødvendigt at fastlægge kapitalstrukturen. Det er 

dog ikke uproblematisk, da den er baseret på markedsværdier79. Hvis man anvender historiske 

kapitalstruktur der er udregnet på baggrund af den noterede børsværdi, ender man med at bruge den 

værdi, man er interesseret i at estimere, som input. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. En måde 

at omgå dette er, at anvende optimal kapitalstruktur. Ifølge teorien findes der en optimal 

kapitalstruktur, som selskabet bør efterstræbe, hvis det ønsker at optimere sin værdi15. Den optimale 

kapitalstruktur er ofte relateret til den industri, selskabet agerer i. Biotekselskaber med usikre 

cashflow bør eksempelvis tilstræbe en meget høj egenkapitalfinansiering, mens selskaber med 

stabile cashflow almindeligvis bør optage mere fremmedkapital for at optimere værdiskabelsen. Jeg 

vil ikke gå i detaljer med den bagvedliggende teori, men antager at læseren er bekendt med denne. 

 
                                                 
15 Først fremført af Franco Modigliani & Merton Miller 
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I figur 17 har jeg opgjort den historiske egenkapitalandel, målt på bogførte værdier samt 

markedsværdi af egenkapitalen, målt på børsen, i forhold til enterprice value. 

 

Historisk kapitalstruktur  2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 31.10.2008  
 
Egenkapital i % af aktiver - Bogførte værdier 18,6% 18,5% 27,6% 31,7% 38,0%  
 
Markedsværdi af egenkapital  
i % af Enterprice value 

14,8% 
 

18,2% 
 

71,0% 
 

79,2% 
 

73,6% 
 

61,9%* 
 

 
* estimat baseret på noteret kurs på skæringsdato og estimeret fremmedkapital.   

 

 

 

Indarbejdet leasinggæld er inkluderet i den rentebærende gæld for at opnå konsistens mellem 

kapitalstruktur (og dermed WACC) og cashflow. 

 

Af figuren fremgår det, at egenkapitalandelen målt på bogførte værdier er forbedret markant over 

perioden. Forbedringen skyldes stigende indtjening og nedbringelse af anlægsaktiverne som følge af 

outsourcing. Ledelsen har meldt ud, at man ønsker at bibeholde soliditetsgradens nuværende niveau. 

Vækststrategien er ikke kapitalkrævende, og det er derfor hensigten at udlodde overskydende 

likviditet til aktionærerne80. 

 

I markedsværdier svinger egenkapitalen i % af enterprice value fra 14,8% til 79,2%. De første 2 år 

mener jeg ikke er repræsentative, da de afspejler en anden virksomhed end virksomheden i dag. 

Gennemsnittet for de sidste 4 observationer er 71,4%. Gennemsnittet for sammenlignelige selskaber 

i kategorien ’Furniture/ homefurnishing’ er 76,8% ifølge Damodaran.com81. Jeg finder det realistisk 

at BC har en lavere egenkapitalandel end benchmark, da BC har arbejdet på at gøre sine 

omkostninger variable hvilket muliggør en øget brug af fremmedkapital. Jeg skønner at BC’s 

optimale kapitalstruktur er 72% egenkapital, hvilket jeg anvender. 

 

4.1.2.4 Samlet udregning af WACC 

Det nu muligt at udregne WACC i sin helhed: 
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Figur 17   kilde BC årsrapporter 2003/04-2007/08, egen tilvirkning 
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Det er muligt at arbejde med løbende justering af WACC som følge af ændring i kapitalstrukturen og 

deraf ændret gearing af beta. Som følge at ledelsens indstilling til aktivt at arbejde med 

kapitalstrukturen i aktionærernes interesse forudsætter jeg, at den optimale kapitalstruktur er 

konstant i budget og terminalperiode, hvorfor jeg anvender konstant WACC. 

4.1.3 Terminalværdien 

Der findes forskellige formler til udregning af terminalværdien. I nogle af disse ligger en implicit 

antagelse om, at ROIC = WACC, og at vækst i terminalperioden derfor ikke skaber værdi82. Da jeg 

er interesseret i at lave følsomhedsberegninger, hvor ROIC potentielt kan afvige fra WACC, vælger 

jeg i stedet at anvende følgende formel fra MCKinsey:83 

 

( )
( )gWACC

RONICgNOPLAT
TV t

-
-×

= + /11   

Hvor 

 

NOPLATt+1 = Normaliseret NOPLAT i første år efter budgetperioden 

g = Konstant vækst i NOPLAT i terminalperioden 

RONICn = Forventet afkast på ny investeret kapital 

 

Ved at anvende ovenstående burde mine følsomhedsberegninger blive mere realistiske. Vækstraten g 

fastlægger jeg som væksten i NOPLATt+1 i årene op til terminalperioden og udgør 1,89% i mit 

udgangsscenario. 

4.2 Opstilling af forecast og estimering af valuedrivers 

4.2.1 Omsætningsvækst 

Omsætningsudviklingen må betragtes som en af de væsentligste drivere for udviklingen i den 

fremtidige indtjening. Jeg erfarede i afsnit 3.3.2, at stigning i omsætningen i høj grad vil være 

afgørende for indtjeningen som følge af forventelige stordriftsfordele. Derfor har jeg brugt 

betydelige kræfter på at analysere omsætningsvæksten og vil tilsvarende være omhyggelig med at 

estimere den fremadrettet. 

 



 72 

Væksten vil overordnet være sammensat af to elementer: Nyåbninger af butikker og vækst i same-

store-sale i eksisterende butikker. Vækst via same-store-sale vil i høj grad være konjunkturafhængigt 

som følge af salgets naturlige konjunkturfølsomhed og må derfor forventes at svinge med de 

generelle konjunkturer. Som tidligere nævnt er salget globalt diversificeret, hvilket i nogen grad 

kompenserer for lokale konjunkturudsving. Omvendt bliver verden i stadig stigende grad integreret 

som følge af globalisering, hvormed de enkelte markeders korrelation vil stige. 

Vækst via åbning af nye butikker vil ligeledes være konjunkturafhængig, da det alt andet lige vil 

være lettere at finde nye franchisetagere under en højkonjunktur end under en lavkonjunktur. Under 

en højkonjunktur vil eksisterende franchisetagere opleve stigende indtjening, hvilket burde motivere 

og skabe økonomisk grundlag for, at den enkelte franchisetager kan åbne efterfølgende butikker. 

Omvendt må det forventes at være langt sværere under en konjunkturnedgang som den nuværende. 

Bankerne vil antageligt stille større krav til forretningsplanerne og være mere kritiske i vurderingen 

af budgetterne. 

 

Af stor betydning for ovenstående er naturligvis ledelsens evner til forsat at udvikle 

franchisekonceptet. Herunder at holde den designmæssige profil skarp og fortsat arbejde for at kunne 

levere produkter til attraktive priser. På baggrund af den strategiske analyse finder jeg det 

overvejende sandsynlig, at ledelsen er opgaven voksen. 

 

Udviklingen i lokale landes valutakurser spiller ind på omsætningen, men da salget er bredt 

diversificeret og de største markeder kun udgør i omegnen af 10% af omsætningen, vælger jeg ikke 

at bruge kræfter på at estimere dette forhold. Jeg antager, at de forskellige udsving til dels vil 

udjævne hinanden. 

4.2.1.1 Estimering af omsætningsvækst 

Den historiske analyse af udviklingen i BC afdækkede en markant vækst inden for BC segmentet. 

Fra 2008/2009 udgør denne kanal 100% af omsætningen, hvormed væksten i dette segment slår fuldt 

igennem på toplinie-væksten. Den strategiske analyse viste samtidig, at der eksisterer gode 

muligheder for, at væksten kan fortsætte, da markedsandelen på mange af store modne markeder 

fortsat er meget lille. Dertil kommer, at mange nye markeder som Kina og Indien må forventes at 
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vokse markant fremover, drevet af økonomisk vækst og stigende indkomster. Den nuværende 

konjunkturnedgang vil dog utvivlsomt påvirke BC negativt. 

Jeg har valgt estimere udviklingen med afsæt i udviklingen for henholdsvis Brand Stores og Brand 

Studios. Brand Stores er strategisk blevet opprioriteret af ledelsen, og det er samtidig det segment, 

der udgør størstedelen af salget (87% i 07/08). Derfor vil jeg bruge flest kræfter på at estimere 

udviklingen her. 

 

Brand Stores 

Udviklingen i salget via Brand Stores har jeg valgt at knytte til diverse operative nøgletal for at få en 

mere præcis estimering af den fremtidige udvikling. Jeg har valgt at inddrage den forventede 

udvikling i antal åbninger af Brand Stores, antal lukninger, udvikling i gns. salgsareal pr. Brand 

Store og udvikling i same-store-sale. De historiske tal og fremtidige estimater for budgetårene 1-5 

fremgår af figur 18 s.76. Årene herefter fremgår af bilag 13. 

 

I perioden 2001/02 til 2007/08 er antallet af Brand Stores øget fra 107 til 224 svarende til en årlig 

vækst på 13,02%. I samme periode er salgsarealet i Brand Stores steget med 14,02% p.a. og de 

seneste 2 år er salgsarealet øget med henholdsvis 19,9% og 21,7%. De sidste 2 års markante 

stigninger skal formentlig ses som et udtryk for øget fokus på vækst via Brands Stores kombineret 

med ekstraordinær gode konjunkturer. Ledelsen har en målsætning om at antallet af Brand Stores 

skal runde 400 i 2011/2012, hvilket svarer til en årlig tilgang på 15,6%. I lyset af de forværrede 

konjunkturer mener jeg ikke denne målsætning længere er realistisk. Jeg forventer, at det vil blive 

svære for nye franchisetagere at åbne butikker, og samtidig vurderer jeg, at en stigende andelen af de 

eksisterende vil blive nødt til at lukke. 

 

For året 08/09 vil helårseffekten af nyåbninger i 2007/08 bidrage væsentligt til væksten. Hvis 

nyåbningerne i 07/08 er sket løbende over hele året, vil de kun have nået at bidrage med 50% af 

deres omsætning i 07/08. Jeg vælger derfor at estimere væksten i 08/09 som halvdelen af væksten i 

salgsarealet for 07/08 + halvdelen af den estimerede vækst i salgsarealet for 08/09, dertil korrigerer 

jeg for den forventet udvikling i same-store-sale for at få den samlede omsætningsvækst for Brand 

Stores. 
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I første kvartal (herefter Q1, Q2 osv.) af 08/09 blev der åbnet 10 stores og ingen lukket. I Q2 

forventes ifølge Q1 meddelelsen åbnet 10-13 Stores. Forværrede konjunkturer og manglende vilje 

fra bankernes side til at finansiere opstart af butikker må dog forventes at påvirke antallet af åbninger 

væsentligt for resten af året. I takt med konjunkturerne forværres, indregner jeg samtidig en stigning 

i antal Brand Stores, der må lukke. Jeg forventer derfor, at der for hele 08/09 sker en nettotilgang på 

19 Stores fordelt på 33 åbninger og 14 lukninger. Udviklingen på kvartalsplan fremgår af bilag 20 

For 2009/10 forventer jeg fortsat svære forhold for opstart og drift af Brand Stores og først i andet 

halvdel af 09/10 er det min forventning at der igen begynder at komme gang i butiksåbningerne. For 

året 09/10 forventer jeg derfor nettoåbning af 26 Brand Stores. For 2010/11 og 2011/12 forventer jeg 

bedre konjunkturer og antal butiksåbninger vil normaliseres med nettoåbning af henholdsvis 30 og 

38 Brand Stores. Det betyder, at det samlede antal Brand Stores når 320 i 2011/12, hvilket er 

væsentligt under ledelsens målsætning om 400 stk. Jeg er dog af den overbevisning, at de bliver nødt 

til at nedrevidere eller udskyde denne målsætning markant grundet forværrede konjunktur siden 

målsætningen blev offentliggjort. For 2012/13 forventer jeg en nettotilgang på 40 Brand Stores. 

For den efterfølgende periode har jeg valgt at estimere den fortsatte udvikling på baggrund af 

nøgletallet vækst via nyåbninger samt forventning til same-store-sale. Jeg indregner et løbende fald i 

vækst via nyåbninger, og efter år 15 budgetterer jeg ikke længere med vækst via nyåbninger. 

 

BC har en målsætning om at øge same-store-sale for hele koncernen med minimum 5% årligt84. 

Historisk er der kun oplyst om same-store-sale for Brands Stores de sidste 3 år, hvor væksten har 

været 14%, 9% og 0%. Same-store-sale for 07/08 endte i nul som følge af et stærk første halvår og 

nedgang i andet halvår. Q1 08/09 viste et negativt same-store-sale på 12% og det er min forventning 

denne tendens varer ved hele i 08/09. For 09/10 forventer jeg en bedring i same-store-sale i andet 

halvår og for 11/12 og frem forventer jeg positiv same-store-sale dog lidt lavere end ledelsen 

målsætning om 5% p.a. 

 

Brand Studios 

Antallet af Studios er oplyst siden 2004/05, hvor man konverterede Club 8 butikker til BoConcept 

Studios. Antallet er steget fra 121 i 2001/02 til 148 i 2006/07. Som følge af et opsagt samarbejde 

med en møbelkæde i Østrig faldt antallet i 07/08 til 132 stk. Strategien er nu ændret, så vækst i 

fremtiden i al væsentlighed skal ske via Brand Stores. I Q1 regnskabet for 08/09 rapporteredes om 
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128 Brand Studios i drift, og der må dermed være lukket eller konverteret 4 Studios i Q1. Som følge 

af den ændrede vækststrategi forventer jeg nyåbninger på niveau med lukninger, således at 

udviklingen i antal Studios er flad. 

Same-store-sale for Brand Studios har historisk været mindre en for Brand Stores grundet 

butikkernes ofte mindre attraktive placering. Jeg budgetterer derfor med en udvikling i same-store-

sale svarende til 80% af niveauet for Brand Stores. Første år hvor jeg venter markant negativ same-

store-sale, budgetterer jeg dog individuelt. 

 

Den beskrevne udvikling for Brand Store og Studios medfører, at den samlede omsætning rammer 

3,09 mia. kr. i budgetår 10. Det er ca. 850 mio. mindre end det salg jeg estimerede potentielt muligt, 

i den strategiske analyse og er baseret på 320 Brand Stores i 2011/12 mod ledelsens målsætning på 

400. Omsætningsvæksten mener jeg derfor ikke er estimeret ukritisk højt. Omvendt mener jeg heller 

ikke, at mine estimater er for konservative taget den aktuelle konjunkturnedgang i betragtning. 



Support af omsætningsvækst driver:                        

  2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

                          
   Hist 1   Hist 2   Hist 3   Hist 4   Hist 5   Hist 6   Hist 7   Est 1   Est 2   Est 3   Est 4   Est 5  

 Brand Stores                 Peiode 1       mål 400 stk i drift  

 Gns salg/store  2.533  2.695  2.972  3.386  3.853  4.121  4.302   3.983  4.155            4.200          4.404  4.582  

 Same-Store-Sale  n.a. n.a. n.a. n.a. 14,0% 9,0% 0,0% -13,0% 1,5% 4,5% 5,0% 3,0% 

 Vækst via nyåbninger (incl. Helårs effekt)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22,0% 15,4% 6,6% 8,3% 13,3% 13,6% 

 m2 vækst    9,9% 20,1% 2,8% 11,0% 19,9% 21,7% 9,2% 4,0% 12,5% 14,1% 13,1% 

 Salgsareal: Brand Stores  51.604 56.721 68.145 70.081 77.788 93.288 113.525 123.925 128.882 144.992 165.507 187.229 

Gns. Salgsareal /Brand Store  m2 482 477 490 497 477 483 507 510,0 511,4 514,2 517,2 520,1 

 Brand Stores i drift ultimo 
             

107            119           139           141           163  
            

193  
             

224  
              

243              252  
          

282  
             

320  
             

360  

 Vækst antal Brand Stores   n.a.  11,2% 16,8% 1,4% 15,6% 18,4% 16,1% 8,5% 3,7% 11,9% 13,5% 12,5% 

 Åbninger  
                

34  
             

23              24              20              23  
               

42  
                

38  
                 

33  
               

26  
                 

39  
               

46  
                

48  

 Lukninger  
                

11  
             

11                4              18                7  
               

12  
              

7  
                 

14  
               

17  
                   

9  
                  

8  
                  

8  

 Nettoåbninger  23  12             20  2             16  
              

30  
              

31                 19    9  30  38  40  

 Lukninger i % af bestand  10,3% 9,2% 2,9% 12,8% 4,3% 6,2% 3,1% 5,8% 6,7% 3,2% 2,5% 2,2% 

 Omsætningsvækst – Brand Stores  n.a. 18,3% 28,8% 15,6% 31,6% 26,7% 21,2% 0,4% 8,2% 13,1% 19,0% 17,0% 

                          

 Brand Studios                          

 Same-Store-Sale      n.a. n.a. n.a. x x -13,0% 1,2% 3,6% 4,0% 2,4% 

 Vækst via nyåbninger      n.a. n.a. n.a. x x -5,0% -2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Samlet vækst  Brand Studios      n.a. n.a. n.a. 16,2% -9,1% -17,4% -0,8% 3,6% 4,0% 2,4% 

 Antal Studios        121  144  148  132            

                          

 Samlet vækst Brand Store & Studios  18,34% 28,81% 42,52% 29,61% 24,81% 16,17% -4,91% 7,20% 12,16% 17,60% 15,84% 

                          
Omsætningsens distribution:                          
BoConcept: Brand Stores  37,0% 47,0% 55,7% 60,0% 66,0% 76,0% 84,4% 89,1% 89,9% 90,7% 91,8% 92,7% 

BoConcept: Brand Studios       14,0% 14,2% 15,0% 12,5% 10,9% 10,1% 9,3% 8,2% 7,3% 

Andet:  Club8 /Produktkunder 53,0% 46,0% 38,3% 20,0% 13,4% 9,0% 3,1%             -              -               -              -              -   
Andet:  Dencon kontormøbler 10,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%             -              -              -   
 I alt  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Figur 18  kilde: BC årsrapporter 2001/02-2007/08, egen tilvirkning                   



4.2.2 Estimering af omkostninger 

4.2.2.1 Produktionsomkostninger/ Bruttoavance 

Bruttoavancen har historisk ligget på et meget konstant niveau16, der enten afspejler, at BC i stor 

udstrækning kan justere salgspriserne efter produktionsomkostningerne, eller at der manipuleres med 

tallene. Jeg forventer ikke sidstnævnte. Bruttoavancen er påvirket af afregningspriserne til 

franchisetagerne, hvor BC er 100% bestemmende ved prisfastsættelsen. Men som nævnt i den 

strategiske analyse så har BC en interesse i at holde priserne konkurrencedygtige. 

 

Det er som nævnt hensigt, at øge andelen der er outsources fra de nuværende ca. 70% til 75% i 

2010/1185. BC forventer, at øget outsourcing kun vil bidrage marginalt til forbedring af indtjeningen 

fremover. Stigende lønniveau i de lande, der er outsourcet til, kan eventuelt føre til faldende 

bruttoavance, såfremt stigningen ikke kan overføres til salgspriserne. Valutakursudviklingen for den 

kinesiske valuta er samtidig et usikkerhedsmoment. Udviklingen vil indvirke på 

produktionsomkostningerne, da en ikke oplyst andel af BCs produktion er outsourcet til Kina. Nogle 

markedsdeltagere mener, at den kinesiske valuta holdes kunstigt lav af asiatiske centralbanker for at 

fremme kinesisk eksport, og at den derfor er undervurderet86. Det er meget tænkeligt, men det er 

vanskeligt at komme med et kvalificeret bud på udviklingen i fremtiden. Jeg tror dog ikke, den 

kinesiske centralbank vil acceptere drastisk styrkelse af den kinesiske yuan, da det vil skades Kinas 

eksport. Mit bud er uændret til svagt stigende kinesisk valuta, hvilket jeg isoleret set ikke forventer 

vil påvirke bruttoavancen nævneværdigt. 

Råvarepriserne vil ligeledes have væsentlig betydning for bruttoavancen i det omfang, det ikke er 

muligt at tilpasse salgspriserne i samme tempo. I september 2007 blev der gennemført en generel 

prisstigning på 6% med henvisning til stigende råvarepriser. Stigende råvarepriser var angiveligt 

også årsagen til faldet i bruttoavancen i 07/08. Katalogpriserne justeres kun en gang årligt, og derfor 

nåede stigningerne at slå lidt igennem på bruttoavancen. Råvarepriserne er overordnet set faldet 

markant siden prisstigningen blev indført17 og det er min vurdering, at det vil påvirke bruttoavancen 

positivt for 2008/09 og jeg vurderer derfor at den igen vil stige til det historiske niveau på 41,9%. 

For 2009/2010 tror jeg, man vil sænke priserne igen, såfremt råvarepriserne ligger på et lavere 

                                                 
16 Jf. Figur 2 s.11 
17 Olieprisen er eksempelvis falder fra 115,5 1.sept 2007 til 67,8  31.okt 2008 
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niveau. Det begrunder jeg med ønsket om at kunne tilbyde designmøbler til attraktive priser. Jeg 

forventer derfor uændret bruttoavance i 2009/10. 

 

Der må også i fremtiden forventes hård konkurrence inden for salg af møbler. Jeg tror, at BC vil gøre 

meget i forsøget på at opretholde det historiske niveau for bruttoavance, men på linje med retail- og 

salgsdirektør Torben Paulin, jf. s.45, så forventer jeg også, at der vil komme øget konkurrence i 

BC’s segment. Hvornår det vil ske er svært at fastlægge og vil i sagens natur komme til at bero på et 

kvalificeret skøn. Mit bud er, at der efter 5 år vil begynde at komme så hård konkurrence, at BC 

gradvis bliver nød til at reducere sine priser, hvilket reducerer bruttoavancen. Faldet i bruttoavancen 

bremses først når ROIC rammer WACC, hvilket i mit forecast sker i budgetår 11. 

 

4.2.2.2 Salgs- og distributionsomkostninger 

Posten indeholder omkostninger vedrørende distribution af møbler samt omkostninger til 

markedsføring, herunder salgskampagner, omkostninger til salgspersonale, reklame og 

udstillingsomkostninger. Posten har de seneste 3 år ligget ret konstant i niveauet 26,6%-26,7% af 

omsætningen. Der må kunne forventes væsentlige variable omkostninger i forbindelse med fragt osv. 

Der kan være nogen stordriftsfordele i forbindelse med bedre udnyttelse af eksisterende 

distributionscentre, men omvendt bevæger BC sig ind på nye markeder, hvor etablering af nye 

distributionscentre vil betyde en ringere udnyttelse. I takt med at omsætningen øges, forventer jeg en 

stigning i markedsføringsindsatsen for at bygge brandet op. På baggrund af disse forhold forventer 

jeg en uændret omkostningsprocent i forhold til omsætningen. 

 

4.2.2.3 Administrationsomkostninger 

Posten indeholder omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration af koncernen herunder 

leje af lokaler. Her må der kunne forventes stordriftsfordele i forbindelse med stigende omsætning. 

Historisk har denne post, absolut set, ligget stort set uændret på trods af stigende omsætning. Jeg tror 

udviklingen dækker over en reduktion som følge af nedlukning af produktion i Danmark og stigning 

som følge af stigende omsætning. Fra år 2006/07 til 2007/08 steg posten i et tempo svarende til 

72,5% af omsætningsvæksten. Disse år mener jeg, er de eneste, man kan bruge til udlede den 

fremtidige udvikling, da de er de eneste med salg primært via BoConcept kanalen. 
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Jeg vælger at lade posten stige med 75% af omsætningsvæksten, da øget omsætning alt andet lige 

må medføre øgede omkostninger til administration og ledelse. Ekspansion på nye markeder samt 

øget penetrering af eksisterede markeder må ligeledes betyde øget administration. Det er sandsynligt, 

at BC kan holde disse omkostninger på et lavere niveau, men siden jeg kun har meget få tal for den 

fortsættende virksomhed, føler jeg mig nødsaget til at estimere disse lidt konservativt. Mod 

slutningen af budgetperioden hvor væksten falder mod inflationen, lader jeg satsen stige til 100%. 

4.2.2.4 Andre driftsomkostninger og indtægter 

Posterne indeholder indtægter og omkostninger af sekundær karakter herunder avance og tab ved 

salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. Andre driftsomkostninger har historisk svinget 

mellem 0,15% og 3,0%18. I 2003/04 var posten ekstraordinært påvirket af en nedskrivning på 

masterrettigheder. Hvis man korrigere herfor vil tallet være 1,1% i stedet for 3%. 2005/06 var 

påvirket med 4,6 mio. i forbindelse med salget af Dencon kontormøbler. Korrigeret herfor bliver 

tallet 0,21%. I fremtiden må der også forventes omkostninger af denne type, men ikke i samme 

omfang som de seneste år, hvor virksomheden har undergået en omfattende forandringsproces. 

Jeg vælger derfor at anvende 0,35% fremadrettet. Dette understøttes af postens lave niveau de sidste 

3 år. For andre driftsindtægter har jeg taget det historiske gennemsnit på 0,096% og afrundet til 

0,1%. 

 
4.2.2.5 Finansielle omkostninger og indtægter 

Finansielle indtægter udviser en stærk historisk relation til omsætning på ca. 0,3%, hvilket jeg derfor 

anvender fremadrettet. Finansielle omkostninger har jeg knyttet til den rentebærende gæld ved at 

multiplicere de tidligere estimerede fremmedkapitalomkostninger (før skat) med den rentebærende 

gæld. 

4.2.2.6 Operationel leasing 
Operationelle leasing er behandlet på samme måde som i den historiske rentabilitetsanalyse. 

Udgifter til leasingydelsen indgår i resultatopgørelsen og jeg forhøjer NOPLAT med den implicitte 

rente. Investeringer i kapitaliseret operationel leasing simuleres at påvirke cashflowet på samme 

måde som investering i almindelige anlægsaktiver, og i udregningen af BC’s endelige værdi 

                                                 
18 Jf. bilag 17 
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fratrækker jeg værdien af den kapitaliserede leasing. Ovenstående fremgangsmåden følger 

metoderne som er beskrevet i McKinsey 87. 

4.2.2.7 Incitamentsordninger 
Historisk er optionsprogrammer struktureret ved, at BC har opkøbt egne aktier for at dække 

optionsforpligtelsen således at aktiekapitalen ikke udvandes. Udgifterne føres løbende over 

resultatopgørelsen og fremtidige udgifter i denne forbindelse kommer således til at indgå i mit 

forecast. Jeg antager at samme praksis følges i fremtiden. 

I 2007/08 skete der en marginal (mindre end 1%) udvidelse af aktiekapitalen i forbindelse med 

udstedelse af medarbejder aktier. Hvis lignende finder sted i fremtiden vælger jeg at antage, at 

lignende ordninger har NPV = 0. Det vil sige, at jeg antager at provenu og gevinster ved fremtidige 

medarbejderordninger modsvares af udgifter og udvanding. 

 

4.2.3 CAPEX og afskrivninger 

Normalt knytter man afskrivninger til enten omsætningen eller de tilhørende aktiver. I BC’s tilfælde, 

hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem salgets størrelse og anlægsaktiverne (da hovedparten 

af produktionen er outsourcet) vælger jeg at lade afskrivningerne være knyttet til anlægsaktiverne. 

Ideelt set bør afskrivningerne knyttes til de enkelte aktivposter, men i dette tilfælde mener jeg ikke, 

det vil bidrag med øget præcision, da virksomheden har undergået en strukturel forandring, hvorfor 

det er svært at fastlægge de enkelte poster præcist. Derfor vælger jeg i stedet at se på det historiske 

niveau for afskrivningerne i % af den bogførte værdi af de tilhørende aktiver under et. Man kan 

argumentere for, at denne procentsats bør stige i takt med de tilhørende aktiver nedskrives. Det er 

også tilfældet, hvis der ikke reinvesteres i anlægsaktiver. Jeg forventer dog, at der løbende vil bliver 

reinvesteret i anlægsaktiver, hvilket er i overensstemmelse med BC’s udmelding om forventede 

revinvestering i anlægsaktiver på niveau med de årlige afskrivninger88. 

Den historiske afskrivningsprocent har de seneste 5 år udgjort 14,2%, 15,0%, 18,9%, 18,1% og 

senest 17,6%. Jeg tillægger de nyeste år størst betydning og fastsætter på den baggrund satsen 

fremadrettet til 18,0%. 

 

Ledelsen har meldt ud, at de forventer CAPEX på niveau med afskrivningerne i de kommende år. 

Jeg har ræsonneret lidt over det og er kommet frem til, at på lidt længere sigt bør CAPEX afspejle 



 81 

omsætningsvækst og inflation. Jeg finder det urealistisk, at omsætningen vokser uden at 

anlægsaktiverne også vokser. Som følge af BC’s øgede outsourcing vil væksten dog ikke kræve 

investeringer i et direkte forhold til omsætningsvæksten. Min estimering af CAPEX er beregnet med 

følgende selvkonstruerede formel: 

 

( )
( )( )tttt

tt

inflationvækstomsætningsgandeloutsourcinverAnlægsakti

zrivninganlægsafskCAPEX

--+
×=

- *)1(*1

 

 

Hvor: 

( ) 2/1 ninflationz +=  

og   

n = Gennemsnitlig afskrivningsperiode 

 

CAPEX kommer dermed til at afspejle reinvesteringer i eksisterende kapacitet + nyinvestering 

afhængig af volumenvækst. Faktoren z korrigerer for, at afskrivninger sker til historiske kostpriser, 

mens CAPEX sker til priser i dag. På kort sigt kan CAPEX komme til at virke lidt uhensigtsmæssig, 

da CAPEX derved måske kommer til at følge omsætningen lidt tættere, end man vil forvente i 

praksis. Det mener jeg dog langt opvejes af formlens evne til at fremskrive den langsigtede 

udvikling, hvilket må have størst effekt på selskabets værdi. 

 

Formlen for CAPEX er blevet lidt teknisk og kompleks, og jeg foretager derfor en vurdering af, om 

udvikling i anlægsaktiver i forhold til omsætning og afskrivninger er meningsfuld. Jeg vurderer, at 

udviklingen er fornuftig og i tråd med min forventning til en realistisk udvikling. 

  

4.2.4 Udvikling i balanceposter 

Anlægsaktiver 

Udviklingen i anlægsaktiver har jeg baseret på CAPEX, som jeg har gjort mig stor umage for at 

estimere korrekt. Anlægsaktiver fremkommer således: 

 

tttt gerAfskrivninCAPEXverAnlægsaktiverAnlægsakti -+= -1  
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Operationel leasing 

Indarbejdet operationel leasing indgår ikke i ovenstående fremskrivning af anlægsaktiverne, men jeg 

antager at den indarbejdede leasing vokser i samme tempo som væksten i anlægsaktiverne. 

 

Beholdning af egne butikker 

Beholdning af egne butikker var ved regnskabsafslutning 13 butikker89. Aktiver knyttet til 

butikkerne fremgår ikke særskilt men er konsolideret ind i balancen. Som tidligere nævnt er det ikke 

en del af BC’s strategi selv at eje butikker, og hensigten er at videresælge butikkerne. Fremadrettet 

må det forventes, at der løbende er en mindre beholdning af butikker som en del af bestræbelserne på 

at optimere afsætningen. Jeg forventer, at niveauet af egne butikker vil være uændret i fremtiden. 

Den fremtidige beholdning af butikker kommer derfor automatisk til at indgå i balancen, såfremt de 

historiske niveauer fremskrives. 

 

Goodwill og masterrettigheder 

Goodwill og masterrettigheder er to mindre poster, som jeg ikke forventer vil øges i fremtiden. Jeg 

lader derfor det samme absolutte beløb indgå fremover. 

 

Andre poster 

Deposita og ’andre udlån’ er mindre uspecificerede poster. De udviser ikke nogen entydig udvikling. 

Jeg lader dem vokse med væksten i anlægsaktiverne som tidligere beskrevet. 

 

Kapitalbinding i arbejdskapital 

Nuværende omsætningshastighed for varelagre på godt fire gange pr. år forventes ifølge ledelsen 

kun at kunne forbedres marginalt90. Jeg lader derfor posten udgøre samme procentdel af 

omsætningen som i 07/08. Likvider nødvendig for driften lader jeg indgå svarende til den historiske 

relation til omsætningen i 07/08. 

 

Rentebærende gæld 

På linje med anbefaling i McKinsey91 har jeg estimeret gæld til banker og kreditinstitutter som et 

residual ved at fratrække de samlede aktiver egenkapital og andre ikke rentebærende poster. 
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Hensættelser til udskudt skat 

Udskudt skat opstår primært som følge af forskelle afskrivningstider i regnskabslovgivning og 

skattelovningen92. Normalt vil det være nyttigt at se på, hvor stor en del af årets skat der er udskudt 

og på den baggrund fremskrive hensættelsen. BoConcept’s udskudte skattebetaling har historisk 

været stærkt svingende som følge af omstrukturering af driften og svingende resultater. Historien 

giver derfor ikke meget støtte i estimeringen af denne post. Mit bedste bud er at knytte den til 

udviklingen i anlægsaktiverne svarende til det historiske niveau for de seneste år. 

 

Skattesats 

BC har tilvalgt international sambeskatning. For regnskabsåret 07/08 var den effektive skattesats 

27,7%. Satsen ligger således højere end den danske selskabsskat på 25%. Forskellen skyldes, at 

BC’s udenlandske selskaber har en højere skattesats end i Danmark, dernæst er visse omkostninger 

ikke fradragsberettigede . I budgetperioden anvender jeg den nyeste effektive selskabsskat på 27,7%, 

hvilket er min bedste indikation på den fremtidige sats. 
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4.3 Udregning af fair value 

På baggrund af det opstillede forecast og de estimerede input har jeg estimeret fair value til 160,2. 

Udregningen fremgår af figur 19 og cashflowet er specificeres på bilag 21 og 22. Forecast for 

resultatopgørelse, aktiver og passiver findes på bilag 14-16. 

 

NPV Cashflow            608.375,0  

NPV Terminal værdi            52.089,0  

NPV samlet cashflow          660.464,0  

        

Mid-year adjustment factor (cashflow) 1,0540 

Enterprice value         696.155,4  

        

Overskydende likviditet                        -   

Ikke driftrelaterede værdipapirer                      -   

Udbetalt udbytte           (20.990,0) 

Markedsværdi af gæld         (149.554,0) 

Værdi af kapitaliseret operationel leasing       (141.749,4) 

Værdi egenkapital pr. 31. april 2008        383.862,0  

Time adjustment factor 0,0684          26.239,5  

Total værdi af egenkapital pr. 31.10.2008            410.101,4  

        

Antal aktier            2.560.443  

Kurs pr. b-aktie   160,2  

 

 

Kurs 160,2 svarer til en merværdi på 4,7% i forhold til den noterede kurs på skæringsdatoen. Givet 

den usikkerhed der er ved enhver værdiansættelse, vurderer jeg, at merværdien er for lille til, at jeg 

kan vurdere hvorvidt BC er en attraktiv investering eller ej. En mere passende betegnelse vil være, 

en investering der i store træk afspejler det indtjeningspotential og den risiko, der er forbundet 

hermed.

Figur 19 
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4.4 Følsomhedsanalyse 

Da der er usikkerhed om flere input i modellen, har jeg valgt at udarbejde en følsomhedsanalyse. 

Følsomhedsanalysens formål er at belyse konsekvenserne for værdisætning såfremt modelinput 

ændres. 

De 2 faktorer jeg ser størst usikkerhed omkring, er omsætningsvækstens størrelse samt udviklingen 

i bruttoavancen. Omsætningsvæksten er stærkt påvirket af den fremtidige konjunkturudvikling samt 

BC’s evner til fortsat at ekspandere og udvikle konceptet. Bruttoavance er påvirket af 

valutakursudvikling, råvarepriser og den fremtidige konkurrencesituation. I mit forecast har jeg 

vurderet, at der kommer konkurrence, som betyder, at bruttoavancen falder fra budgetår 5 og 

medfører at ROIC falder mod WACC i løbet af en periode på 10 år. I det følgende tager jeg i stedet 

afsæt i at bruttoavance kan opretholdes på det historiske niveau (41,9%) i hele budgetperioden og 

belyser værdiændringen ved afvigelse her fra. I figuren 20 indgår ændring i bruttoavance vertikalt, 

mens jeg har simuleret ændring til omsætningsvæksten horisontalt. Ændringen i 

omsætningsvæksten er simuleret for budgetår 1-15. I årene efter denne periode er væksten 

normaliseret, hvorfor det ikke vil give mening at justere denne. Selskabets fair value under de 

forskellige forhold fremgår herunder. 

 Ændring af omsætningsvækst i forhold til forecast  
  Ændring vedrører budgetår 1-15         
Ændring i 
Bruttoavance 
rel 41,9% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 

-4% 61,2 88,4 119,6 155,4 196,5 243,6 297,2 

-3% 117,8 150,5 187,9 230,7 279,5 335,1 398,4 

-2% 174,3 212,6 256,2 305,9 362,5 426,7 499,6 

-1% 230,8 274,6 324,5 381,1 445,4 518,2 600,7 

0% 287,2 336,7 392,7 456,3 528,3 609,8 701,8 

1% 343,7 398,7 461 531,5 611,2 701,3 802,9 

2% 400,1 460,7 529,2 606,7 695,1 792,8 904,1 

3% 456,6 522,7 597,5 681,9 770,0 884,3 1005,2 

 Figur 20 

 

Det ses ikke overraskende, at en ændring i bruttoavance og omsætningsvækst har stor indflydelse på 

selskabets værdi. Såfremt det historiske niveau for bruttoavancen kan opretholdes, vil der være 

store værdier at hente for aktionærerne.  

 

Hvis man holder den noterede kurs på skæringsdatoen (kurs 153) op mod figur 20, så må 

konklusionen være, at aktiemarkedet har lave forventninger til omsætningsvækst og indtjening, 

såfremt mine øvrige forudsætninger er korrekte. 
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Som tidligere nævnt bygger mine budgetter på at ROIC i løbet af en periode falder mod WACC. En 

usikkerhed ved at normalisere indtjeningen i forhold til WACC er, at korrekt opgørelsen af ROIC 

bliver afgørende for værdiskabelsen. Samtidig eksisterer der den mulighed, at BC formår at 

opretholde et afkast på den investerede kapital der overstiger WACC også efter år 10. For at 

tilgodese disse usikkerhedsmomenter har jeg valgt at simulere en normalisering af ROIC på 

forskellige niveauer, via justering af bruttoavancen. Jeg har samtidig simuleret en ændring i WACC. 

Resultatet fremgår af figur 21. 

 
Niveau for normaliseret ROIC vs WACC   
        
  WACC       
Normaliseret  
ROIC -2% -1% 0% +1% +2% 

11,1% 242,5 196,1 160,2 131,5 108,2 

12,1% 265,2 214,5 175,2 144 118,7 

13,1% 287,6 232,6 190,1 156,4 129,1 

14,1% 311,3 251,9 206,2 169,9 140,5 

15,1% 334,9 271,2 222,1 183,3 151,9 

16,1% 359,7 291,6 239,2 197,7 164,2 

 Figur 21 

 

Af figuren fremgår det ikke overraskende, at selskabets værdi stiger betragteligt i takt med, at der 

simuleres en stigning i det niveau ROIC normaliseres på. Dersom det er muligt at opretholde et 

overnormalt afkast på den investerede kapital også efter budgetår 10, vil fair value ligge betydeligt 

over den værdi jeg initialt estimerede. Jeg vælger ikke at inddrage denne mulighed i estimeringen af 

fair value, da den strategiske analyse ikke understøtter dette udfald. 

Den simulerede ændring af WACC påvirker forventeligt selskabets værdi markant. Højere 

diskonteringsrente medfører lavere værdi og omvendt. 

 

4.5 Multipelanalyse 

Ved enhver værdiansættelse vil det være fornuftigt at holde den estimerede værdi op mod værdier, 

som sammenlignelige selskaber handles til. Det sker i praksis ved anvendelse af multiple, der 

eksempelvis holder forskellige mål for indtjening op mod Enterprice Value (EV) eller 

egenkapitalen. Som udgangspunkt bør der anvendes estimater for fremtidig indtjening i stedet for 

historisk indtjening, da fremtidig indtjening har størst relevans93. 

Det har vist sig, at der er visse problemer forbundet med at finde sammenlignelige selskaber. For 

det første er mange af selskaberne, der kunne være interessante at sammenligne med, ikke 
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børsnoterede, og markedsværdien af egenkapitalen er derfor ukendt. Sekundært er det begrænset i 

hvor høj grad de selskaber, der er børsnoterede, reelt er sammenlignelige. En direkte 

sammenligning vil alt efter valg af multipel kræve, at selskaberne har ens regnskabsprincipper, 

skattesats, kapitalstruktur, vækst og rentabilitet samt at renteniveauet er ens94. Jeg har udvalgt en 

række børsnoterede selskaber, hvis hovedaktivitet er afsætning af møbler til private. Flere af 

selskaberne er beskrevet i afsnit 2.3.5. På baggrund af historisk indtjening og indtjeningsestimater 

for næste regnskabsår, leveret af Bloomberg, har jeg beregnet EV/EBITDA og P/E for de 

pågældende selskaber, hvilket fremgår af figur 22. BC’s multiple indgår til sammenligning og er 

beregnet på baggrund af den tidligere estimerede værdi. 

Jeg har valgt at inddrage EV/EBITDA, da denne multipel opgøres på gældfribasis og før 

afskrivning på anlægsaktiver og goodwill. Dermed tages der i en vis udstrækning højde for forskelle 

i kapitalstruktur og regnskabsprincipper. P/E multiple tager højde for forskelle i skattesatser men er 

ikke uafhængig af kapitalstruktur. 

 

Multiple pr. 31.10.2008                 
       Historisk Forward Historisk Forward 

  Aktiekurs 
Aktier  
- mio 

Markeds- 
værdi EK 

(lokal valuta) Gæld  EV/EBITDA EV/EBITDA      P/E     P/E 

BoConcept* 160,2 2,560 410,1 291,3  6,38 6,87 8,4 9,1 
Ethan Allen 17,89 28,71 513,6 214,9  5,43 8,81 7,4 16,0 
Natuzzi 3,12 54,85 171,1 93,4  -11,45 n.a. -2,7 n.a. 
Furniture  Brands International 5,69 48,8 277,7 280  -73,96 -4,32 -6,1 -2,4 
La-Z-Boy Incorporated 5,78 51,47 297,5 99,578  27,40 28,4 -22,0 -5,5 
 
*baseret på estimeret fair value          

Figur 22  kilde: Selskabernes årsrapporter, Bloomberg, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af figuren er indtjeningen i flere af selskaberne negativ selv på EBITDA-niveau. 

Den negative indtjening skal formentlig i et vist omfang tilskrives det nuværende stadie i 

konjunkturcyklusen. Det er ikke meningsfyldt at sammenligne multiple for selskaber med meget 

lille eller negativ indtjening, da det giver uhensigtsmæssige værdier95. Det indsnævrer de 

sammenlignelige selskaber til Ethan Allen (EA). Selskabet har heldigvis, som beskrevet i afsnit 

2.3.5.4, mange af de samme karakteristika som BC, og det giver derfor mening at sammenligne de 2 

selskaber. Med afsæt i 2007 tal bliver BC’s EV/EBITDA højere end EA, hvilket giver god mening, 

da BC har betydelig højere vækst end EA. Hvis man tager højde for, at EA har en højere skattesats 

end BC, hvilket under en alt andet lige betragtning betyder, at EA bør handles på en lavere 

multipel96, indsnævres forskellen lidt. For 2008 forholder det sig omvendt, og EA’s EV/EBITDA 

multipel ligger højere end BC’s. Forholdet kan skyldes, at indtjeningen i EA er estimeret til at falde 



 88 

markant næste år, hvor BC ikke i lige så høj grad bliver ramt. Det kan hænge sammen med, at EA’s 

omsætning udelukkende genereres i USA, hvor den nuværende økonomiske krise havde sit 

udspring. Amerikanske virksomheder må derfor formodedes at rammes først og hårdest af krisen. 

Aktiemarkedet forventer antageligt, at indtjeningsvækkelsen er midlertidig, hvilket forklarer den 

høje multipel. 

Dersom der havde eksisteret et bedre sammenligningsgrundlag, havde det været muligt at 

værdiansætte BC på baggrund af multiple. Jeg finder dog ovenstående grundlag for spinkelt og 

usikkert til, at jeg ønsker at anvende det ved en relativ værdiansættelse. 

 

Jeg mener, at det er svært at konkludere noget entydigt om prissætningen af BC på grundlag af 

multipelanalysen, da mange af de beregnede multiple tager afsæt i indtjeningen sent i et 

konjunkturforløb, hvor flere af selskaberne har negativ indtjening. Analysen sår dog ikke tvivl om 

den estimerede fair value, i og med at de observerede forskelle i multiple til dels kan forklares.  

Isoleret set er det positivt, at BC formår at opretholde positiv indtjening i modsætning flere af de 

sammenlignelige selskaber. 

 

4.6 Konklusion på værdiansættelse 

Baseret på det opstillede forecast og de estimerede modelinput har jeg estimeret fair value til 160,2 

kr/aktie. Følsomhedsanalysen afdækkede, at værdien er stærkt påvirket af fremtidige forventninger 

til omsætningsvækst og udvikling i bruttoavance. Derudover er værdien markant påvirket af 

diskonteringsrenten WACC. 

 

Den estimerede fair value bygger på antagelsen om at overnormal indtjening vil forsvinde i løbet af 

en 10årig periode, hvilket understøttes af konklusionerne på den strategiske analyse. Hvis dette ikke 

er tilfældet, og det i stedet er muligt at opretholde bruttoavancen på det historiske niveau, og 

dermed opnå en overnormal indtjening, kan en væsentlig højere fair value retfærdiggøres. 

 
På baggrund af multipelanalysen er det ikke muligt at konkludere noget entydigt om den estimerede 

fair value, omvendt sår analysen ikke tvivl om den estimerede værdi, da de observerede forskelle i 

multiple til dels kan forklares. 
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5. Konklusion 

Jeg har anvendt DCF-modellen til at estimere fair value for BC. Den estimerede værdi udgør 160,2 

kr. pr. aktie og er baseret på, at overnormal indtjening forsvinder i løbet af en 10-årig periode som 

følge af konkurrence. Værdien er stærkt påvirket af fremtidige forventninger til omsætningsvækst 

og udviklingen i bruttoavancen. På baggrund af multipelanalysen er det ikke muligt at konkludere 

noget entydigt omkring den estimerede værdi. Omvendt sår analysen ikke tvivl om denne. 

 

Regnskabsanalysen afdækkede, at BC’s rentabilitet er forbedret de seneste år, og forbedringen kan 

tilskrives etableringen af franchisekæden ”BoConcept”. Det blev dernæst afdækket, at omsætnings-

væksten er essentiel for den fremtidige værdiskabelse, eftersom der eksisterer væsentlige stordrifts-

fordele i BC’s forretningsmodel. Evnen til fortsat at ekspandere franchisekæden på eksisterende og 

nye markeder er derfor afgørende. Væksten har historisk set været høj inden for den fortsættende 

del af BC’s forretningsområder, og den strategiske analyse viste, at der fortsat er et stort fremtidigt 

markedspotentiale, samt at BC er en i gunstig strategisk position til at drage fordel heraf. 

 

Den fremtidige udvikling i konkurrencesituationen vil have stor indvirken på fair value. Såfremt der 

ikke kommer forstærket konkurrence, og det dermed er muligt at opretholde bruttoavancen på det 

historiske niveau, vil der være stor værdi at hente for aktionærerne. Den strategiske analyse 

understøtter ikke dette udfald, og ledelsen er af den overbevisning, at det er et spørgsmål om tid, før 

der kommer konkurrence. Derfor bygger mit forecast på antagelsen om, at stigende konkurrence vil 

eliminere overnormale afkast på den investerede kapital. 

 

Af afgørende betydning for værdiskabelsen er dernæst konjunkturudviklingen. Salg af møbler er 

konjunkturfølsomt, og den nuværende finanskrise vil uden tvivl blive en udfordring for BC. 

Regnskabstallene er allerede begyndt at vise tegn på afmatning. BC har outsourcet 70% af sin 

omsætning, hvilket har medført større variabilitet i omkostningerne. BC er derfor mindre udsat end 

sine konkurrenter ved nedgang i salget. 

 

Den estimerede fair value ligger på tidspunktet for værdiansættelsen 4,7% over den noterede kurs. 

Givet den usikkerhed der er ved enhver værdiansættelse, vurderer jeg, at merværdien er for lille til, 

at jeg kan vurdere, hvorvidt BC er en attraktiv investering eller ej. En mere passende betegnelse vil 

være en investering, der i store træk afspejler det indtjeningspotentiale og den risiko, der er 

forbundet hermed. 
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Bilag 22 Udregning af fair value specificeret 
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Bilag 1 Kursudvikling kinesisk yuan 
 

 
Kilde:  www.euroinvestor.dk 
 
 
 
Bilag 2 Urbanisering 
 
Verdens befolkning søger i stigende grad 

mod byen eller tilegner sig storbylivet og 

livsstilen forbundet med dette. Som det 

fremgår af tabellen til højre vokser verdens 

bybefolkning meget hurtigere end 

befolkningen som helhed. I 1950 boede 

760 mio. mennesker i verdens byer. I 2000 

var det tal næsten firedoblet til mere end 

2,9 mia. mennesker. Tendensen forventes 

at fortsætte og vil betyde at inden for få år, 

vil over halvdelen af verdens befolkning 

for første gang leve i storbyer.97 Det klart 

at denne tendens vil underbygge BC’s salg på sigt, som følge af målgruppens overrepræsentation i 

storbyer og deres fokus på Urban Design”.   

 
Verdens 

befolkning 
Verdens 

bybefolkning 

Andel af 
verdens 

befolkning, der 
lever i byer 

    År Mia. Mia. pct. 

1950 2.6 0.8 30 

1960 3.0 1.0 34 

1970 3.7 1.4 37 

1980 4.5 1.8 39 

1990 5.3 2.3 43 

2000 6.1 2.9 47 

2010 6.8 3.5 52 

2020 7.5 4.3 57 

2030 8.1 5.0 61 

2040 8.6 5.6 65 

2050 8.9 6.2 69 

Kilde:      www.uffesvej.dk/Hunmalthus/ 
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Bilag 3 Globalisering 
 
Ved globalisering forstås bl.a. at det er muligt at transportere mennesker og varer rundt i verden på 

kort tid og for en ubetydelig pris. Global konkurrence om arbejdspladser, strømme af turister, 

flygtning og udvekslingsstuderende er også faktorer. Men globalisering omfatter også kultur, livsstil 

og sidst men ikke mindst forbrugsmønstre. Det betyder at det i dag i højere grad end tidligere er 

muligt at afsætte det samme produkt i mange forskellige lande verden over uden at skulle tilpasse 

det markant. Netop denne tendens har BC været gode til at drage fordel af med konceptet ”Urban 

design”. Designet er tilrettelagt på at henvende sig til den ”urban mindede shopper”. Målgruppen er 

naturligt overrepræsenteret i storbyer verden over, hvor vestlig livsstil i stigen grad tilegnes. 

Dermed har BC skabt mulighed for at afsætte de samme produkter globalt.  

 
 
Bilag 4 - Stater hvor BC p.t. er repræsenteret på det amerikanske marked 
 

 
kilde: www.boconceptholding.dk 
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Bilag 5 Omregningsfaktor til detailomsætning 
 
Udregning af omregningsfaktor   
     
Bruttoavance  44,6% ifg Seb Enskilda  
Markup ex momx 2,2421525    
     

Land VAT sats:   
Markup incl 

moms  
Frankrig 19,60%  2,682  
Tyskland 19%  2,668  
USA 9% * 2,444  
Spanien 16%  2,601  
Japan 5%  2,354  
Danmark 25%  2,803  
Norge 25%  2,803  
England 17,50%  2,635  
Sverige 25%  2,803  
Kina 17%   2,623  
* skøn satsen varierer mellem 0-13%    

 
 
Bilag 6  Korrektion vedr. design royalties 
 
Designroyalties udbetales efter i hvilket omfang designerens produkt sælges og er dermed knyttet til 

omsætningen. Jeg laver derfor en bagudrettet korrektion hvor jeg antager samme forhold relativt til 

omsætningen som i 07/08. 

 

Korrektion vedr. Design royalties   2003/2004   2004/2005   2005/2006   2006/2007  

 Ændring % af omsætning  0,440% 0,440% 0,440% 0,440% 

 Ændring af produktions omk.  
                     

3.260  
                     

3.497  
                        

4.182  
                        

5.019  

 Ændring af salg- og distributions omk  
                   

(3.260) 
     

(3.497) 
                      

(4.182) 
                      

(5.019) 
 
 
 
Bilag 7  Operationel leasing 
 
Operationel leasing   2000/01   2001/02   2002/03   2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08  
 Leasingforåpligtelse i 
uopsigelighed periode  

                        
79.998  

                        
85.200  

                        
75.894  

                        
93.256  

                         
71.049  

                        
66.094  

                        
97.994  

                      
97.516  

 Gns. 
Uopsigelighedsperiode:  

                             
3,35                

 antaget Asset life  
                                   

7  
                                   

7  
                                   

7  
                             

7  
                                   

7  
                                   

7  
                                   

7  
                                   

7  

 Cd  6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

                  

 Årets ydelse  
      

23.880  
                        

25.433  
                        

22.655  
                        

27.838  
                         

21.209  
                         

19.730  
                        

29.252  
                         

29.109  

 Kapitaliseret leasing  
                       

116.285  
                      

123.847  
                       

110.320  
                      

135.557  
                      

103.277  
                        

96.074  
                      

142.444  
              

141.749  

                  

 rente del  
                          

7.268  
                          

7.740  
                          

6.895  
                          

8.472  
                          

6.455  
                          

6.005  
        

8.903  
                          

8.859  

 afskrivning  
                          

16.612  
                         

17.692  
                         

15.760  
                         

19.365  
                         

14.754  
                 

13.725  
                        

20.349  
                        

20.250  
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Bilag 8  Udregning af NOPLAT – Historisk og forecast /del 1 
     Hist   Hist   Hist   Hist  Hist   Est 1   Est 2   Est 3   Est 4   Est 5   Est 6   Est 7   Est 8   Est 9   Est 10  

 NOPLAT                                  

    
 
2003/2004  

 
2004/2005   2005/2006  

 
2006/2007  

 
2007/2008  

 
2008/2009  

 
2009/2010  

 
2010/2011   2011/2012  

 
2012/2013  

 
2013/2014  

 
2014/2015  

 
2015/2016  

 
2016/2017  

 
2017/2018  

                                  

 Omsætning    
                  
741.674  

                 
795.608  

                  
951.491  

             
1.046.633  

               
1.141.888  

              
1.085.786  

               
1.163.972  

              
1.305.560  

              
1.535.324  

               
1.778.574  

             
2.025.280  

             
2.279.054  

             
2.544.204  

              
2.816.853  

            
3.092.380  

 Produktionsomkostninger    
               
(430.915) 

               
(461.996) 

               
(552.492) 

              
(607.632) 

               
(666.558) 

              
(630.842) 

              
(676.268) 

               
(758.530) 

              
(892.023) 

            
(1.033.352) 

              
(1.194.915) 

            
(1.367.432) 

              
(1.551.965) 

            
(1.746.449) 

            
(1.948.199) 

 Salg, distribution & 
administration    

              
(293.908) 

              
(289.023) 

              
(323.449) 

              
(340.868) 

              
(367.362) 

              
(350.082) 

              
(374.206) 

                
(417.793) 

              
(488.269) 

               
(562.520) 

               
(637.503) 

                
(714.347) 

                
(794.371) 

                
(876.411) 

              
(959.089) 

 Andre driftindtægter/-
omkostninger    

                 
(21.983) 

                   
(2.340) 

                     
(5.757) 

                   
(3.052) 

                      
1.996  

                    
(2.714) 

                    
(2.910) 

                   
(3.264) 

                   
(3.838) 

                   
(4.446) 

                   
(5.063) 

                   
(5.698) 

                    
(6.361) 

                   
(7.042) 

                     
(7.731) 

 Afskrivninger    
                 
(32.991) 

                 
(32.874) 

                 
(36.967) 

                  
(29.156) 

                   
(31.174) 

                 
(31.920) 

                 
(32.961) 

                 
(33.816) 

                 
(35.097) 

                  
(36.871) 

                 
(38.572) 

                  
(40.161) 

                 
(41.682) 

                 
(43.166) 

                 
(44.605) 

 Operationel leasing rente 
omk    

                     
8.472  

                      
6.455  

                     
6.005  

                     
8.903  

                     
8.859  

                      
8.778  

                     
9.005  

                     
9.347  

                      
9.819  

                    
10.272  

                    
10.695  

                     
11.100  

                     
11.495  

                     
11.878  

                   
12.246  

 Tilpasset EBITA    
                  
(29.651) 

                    
15.830  

                   
38.831  

                   
74.828  

                   
87.649  

                   
79.005  

                  
86.633  

                  
101.504  

                  
125.914  

                   
151.657  

                 
159.922  

                  
162.516  

                  
161.322  

                  
155.664  

                 
145.002  

                                  

 Tilpasset skattebetaling    
                         
599  

                    
(3.138) 

                  
(13.931) 

                    
(6.310) 

                
(22.609) 

                   
(18.551) 

                 
(22.854) 

                 
(26.563) 

                 
(32.879) 

                
(40.089) 

                 
(42.523) 

                
(43.326) 

                 
(43.037) 

                   
(41.513) 

                 
(38.605) 

 NOPLAT    
         
(29.051) 

          
12.692  

         
24.900  

          
68.518  

          
65.041  

          
60.454  

          
63.779  

          
74.941  

          
93.036  

          
111.567  

         
117.399  

         
119.190  

         
118.284  

          
114.150  

        
106.397  

                                  

 Skat                                  

 Rapporteret selskabsskat    
                      
(244) 

                         
676  

                     
15.135  

                    
19.377  

                     
18.761  

                    
17.329  

                  
20.264  

                    
24.157  

                  
30.943  

                   
38.218  

                  
40.939  

                    
41.876  

                    
41.647  

                  
40.093  

                    
37.075  

 Skat af rente indtægter    
                            
-    

                    
(1.049) 

                        
(712) 

                       
(937) 

                      
(838) 

                       
(814) 

                       
(873) 

                       
(979) 

                      
(1.151) 

                    
(1.334) 

                     
(1.519) 

                    
(1.709) 

                    
(1.908) 

                     
(2.113) 

                    
(2.319) 

 Tax-shield på rente 
omkostninger    

                            
-    

                      
4.431  

                     
3.673  

                      
3.159  

                     
2.354  

                     
2.732  

                      
1.992  

                      
2.216  

                     
2.249  

                      
2.188  

                      
1.878  

                      
1.769  

                       
1.777  

                      
1.874  

                     
2.047  

 Tax-shield på lease 
renteomkostninger    

                     
2.542  

                      
1.936  

                       
1.681  

                     
2.493  

                      
2.215  

                     
2.194  

                      
2.251  

                     
2.337  

                      
2.455  

                     
2.568  

                     
2.674  

                      
2.775  

                     
2.874  

                     
2.970  

                     
3.062  

 Operating taxes på EBITA    
                     
2.298  

                      
5.995  

                     
19.777  

                  
24.092  

                  
22.493  

                   
21.440  

                  
23.633  

                    
27.731  

                   
34.495  

                   
41.639  

                    
43.971  

                     
44.711  

                  
44.390  

                  
42.824  

                  
39.864  

                                  

                                  
 Ændring i udskudt skat 
(stign = fratrækkes)    

                   
(2.897) 

                    
(2.857) 

                   
(5.846) 

                  
(17.782) 

                          
116  

                   
(2.890) 

                       
(779) 

                     
(1.168) 

                     
(1.616) 

                     
(1.550) 

                    
(1.448) 

                    
(1.385) 

                    
(1.353) 

                     
(1.310) 

                    
(1.259) 

 Operating cash taxes on 
EBITA    

                       
(599) 

                      
3.138  

                    
13.931  

                      
6.310  

                  
22.609  

                     
18.551  

                   
22.854  

                   
26.563  

                   
32.879  

                  
40.089  

                   
42.523  

                  
43.326  

                   
43.037  

                     
41.513  

                   
38.605  
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Bilag 8  Udregning af NOPLAT – Historisk og forecast /del 2 
Est 11   Est 12   Est 13   Est 14   Est 15   Est 16   Est 17   Est 18   Est 19   Est 20   Est 21   Est 22   Est 23   Est 24   Est 25   Est 26   Est 27   Est 28   Est 29   Est 30  

                                        
 

2018/20
19  

 
2019/20

20  

 
2020/20

21  

 
2021/20

22  

 
2022/20

23  

 
2023/20

24  

 
2024/20

25  

 
2025/20

26  

 
2026/20

27  

 
2027/20

28  

 
2028/20

29  

 
2029/20

30  

 
2030/20

31  

 
2031/20

32  

 
2032/20

33  

 
2033/20

34  

 
2034/20

35  

 
2035/20

36  

 
2036/20

37  

 
2037/20

38  

                                        
               
3.365.511  

             
3.630.458  

              
3.845.401  

               
4.016.510  

               
4.155.739  

             
4.258.846  

              
4.364.515  

             
4.472.809  

             
4.583.794  

             
4.697.538  

             
4.810.633  

              
4.926.555  

              
5.045.376  

                
5.167.167  

             
5.292.003  

              
5.419.960  

                 
5.551.115  

              
5.685.550  

             
5.823.345  

             
5.964.586  

            
(2.152.590) 

            
(2.329.311) 

           
(2.472.278) 

           
(2.586.052) 

            
(2.678.657) 

           
(2.746.859) 

           
(2.816.463) 

           
(2.887.799) 

           
(2.960.919) 

           
(3.035.873) 

             
(3.110.335) 

            
(3.186.740) 

           
(3.265.073) 

           
(3.345.383) 

            
(3.427.719) 

             
(3.512.132) 

           
(3.598.676) 

           
(3.687.402) 

           
(3.778.368) 

            
(3.871.626) 

           
(1.040.848) 

              
(1.119.981) 

             
(1.184.056) 

           
(1.234.989) 

            
(1.276.386) 

             
(1.307.017) 

            
(1.339.447) 

             
(1.372.681) 

            
(1.406.742) 

            
(1.441.649) 

            
(1.476.358) 

              
(1.511.934) 

            
(1.548.399) 

             
(1.585.776) 

           
(1.624.088) 

            
(1.663.357) 

            
(1.703.608) 

            
(1.744.865
) 

              
(1.787.154) 

            
(1.830.500) 

                    
(8.414) 

                   
(9.076) 

                    
(9.614) 

                  
(10.041) 

                 
(10.389) 

                  
(10.647) 

                   
(10.911) 

                   
(11.182) 

                   
(11.459) 

                   
(11.744) 

                  
(12.027) 

                  
(12.316) 

                  
(12.613) 

                  
(12.918) 

                 
(13.230) 

                  
(13.550) 

                  
(13.878) 

                  
(14.214) 

                  
(14.558) 

                   
(14.911) 

                 
(45.987) 

                 
(47.302) 

                 
(48.542) 

                  
(49.577) 

                 
(50.453) 

                   
(51.219) 

                   
(51.871) 

                 
(52.532) 

                  
(53.201) 

                 
(53.878) 

                 
(54.564) 

                 
(55.249) 

                 
(55.943) 

                 
(56.645) 

                  
(57.357) 

                 
(58.078) 

                 
(58.808) 

                 
(59.548) 

                 
(60.297) 

                  
(61.056) 

                    
12.597  

                    
12.927  

                   
13.203  

                   
13.436  

                   
13.640  

                    
13.814  

                   
13.989  

                    
14.168  

                   
14.348  

                     
14.531  

                     
14.713  

                   
14.898  

                    
15.085  

                    
15.274  

                    
15.466  

                     
15.661  

                    
15.858  

                    
16.057  

                   
16.260  

                   
16.464  

                  
130.271  

                   
137.713  

                   
144.114  

                 
149.287  

                 
153.494  

                  
156.916  

                  
159.812  

                 
162.782  

                  
165.821  

                 
168.923  

                 
172.062  

                   
175.213  

                 
178.432  

                   
181.719  

                  
185.076  

                 
188.503  

                 
192.003  

                  
195.579  

                 
199.228  

                
202.956  

                                        
                 
(34.566) 

                 
(36.665) 

                 
(38.625) 

                 
(40.216) 

                  
(41.491) 

                 
(42.550) 

                 
(43.353) 

                  
(44.167) 

                
(44.999) 

                 
(45.849) 

                  
(46.718) 

                 
(47.582) 

                
(48.464) 

                 
(49.365) 

                 
(50.285) 

                  
(51.225) 

                  
(52.185) 

                  
(53.165) 

                  
(54.166) 

                  
(55.189) 

          
95.705  

         
101.049  

        
105.489  

         
109.071  

         
112.003  

         
114.366  

         
116.459  

          
118.615  

        
120.822  

        
123.074  

        
125.343  

         
127.631  

        
129.968  

        
132.354  

         
134.791  

         
137.278  

         
139.819  

         
142.414  

        
145.062  

         
147.768  

                                        

                                        
                  
32.800  

                    
34.531  

                    
36.317  

                    
37.875  

                     
39.151  

                    
40.165  

                    
41.053  

                   
41.866  

                  
42.692  

                   
43.536  

                  
44.388  

                   
45.254  

                    
46.131  

                   
47.027  

                   
47.943  

                   
48.879  

                   
49.837  

                    
50.815  

                     
51.815  

                   
52.838  

                   
(2.524) 

                   
(2.723) 

                   
(2.884) 

                    
(3.012) 

                     
(3.117) 

                    
(3.194) 

                   
(3.273) 

                    
(3.355) 

                   
(3.438) 

                   
(3.523) 

                   
(3.608) 

                   
(3.695) 

                   
(3.784) 

                    
(3.875) 

                   
(3.969) 

                   
(4.065) 

                    
(4.163) 

                   
(4.264) 

                   
(4.368) 

                   
(4.473) 

                     
2.340  

                      
2.755  

                     
2.834  

                     
2.792  

                     
2.746  

                     
2.720  

                     
2.678  

                     
2.723  

                      
2.775  

                     
2.829  

                     
2.884  

                      
2.931  

                     
2.986  

                     
3.043  

                       
3.101  

                       
3.161  

                      
3.221  

                     
3.282  

                     
3.345  

                     
3.409  

                      
3.149  

                     
3.232  

                      
3.301  

                     
3.359  

                      
3.410  

                     
3.453  

                     
3.497  

                     
3.542  

                      
3.587  

                     
3.633  

                     
3.678  

                     
3.724  

                       
3.771  

                      
3.819  

                     
3.867  

                      
3.915  

                     
3.964  

                      
4.014  

                     
4.065  

                       
4.116  

                    
35.765  

                   
37.794  

                   
39.568  

                    
41.013  

                   
42.190  

                   
43.144  

                   
43.955  

                   
44.776  

                    
45.617  

                   
46.474  

                   
47.342  

                   
48.214  

                   
49.105  

                    
50.014  

                   
50.942  

                    
51.890  

                   
52.859  

                   
53.848  

                    
54.857  

                   
55.889  

                                      
                   
12.348  

                                        
                     
(1.199) 

                     
(1.130) 

                      
(943) 

                       
(797) 

                      
(699) 

                       
(594) 

                      
(602) 

                      
(609) 

                        
(617) 

                       
(625) 

                      
(624) 

                      
(632) 

                      
(640) 

                      
(648) 

                       
(657) 

                       
(665) 

                       
(674) 

                      
(683) 

                      
(692) 

                        
(701) 

                   
34.566  

                   
36.665  

                   
38.625  

                   
40.216  

                    
41.491  

                   
42.550  

                   
43.353  

                    
44.167  

                  
44.999  

                   
45.849  

                    
46.718  

                   
47.582  

                  
48.464  

                   
49.365  

                   
50.285  

                    
51.225  

                    
52.185  

                    
53.165  

                    
54.166  

                    
55.189  
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Bilag 9  Udregning af Investeret kapital - historisk og forecast /del 1 
Invested Capital                                  

                                  

 Aktiver     2003/2004   2004/2005   2005/2006   2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016   2016/2017   2017/2018  

                                  
 Likvider nødvendig for 
drift    

                      
11.125  

                    
11.934  

                      
7.878  

                     
9.928  

                      
7.473  

                      
7.058  

                      
7.566  

                     
8.486  

                     
9.980  

                      
11.561  

                    
13.164  

                    
14.814  

                    
16.537  

                    
18.310  

                   
20.100  

 Varelager    
                   
159.555  

                 
130.500  

                  
116.789  

                 
138.588  

                    
141.571  

                 
134.637  

                 
144.333  

                  
161.889  

                 
190.380  

                
220.543  

                   
251.135  

                
282.603  

                  
315.481  

                
349.290  

                 
383.455  

 Debitorer    
                   
82.357  

                  
100.014  

                 
106.508  

                 
132.667  

                   
131.557  

                 
124.865  

                  
133.857  

                  
150.139  

                  
176.562  

                
204.536  

                
232.907  

                 
262.091  

                
292.583  

                
323.938  

                 
355.624  

 Øvrige 
omsætningsaktiver    

                    
14.138  

                   
28.143  

                   
23.395  

                   
35.549  

                    
19.327  

                    
18.458  

                    
19.788  

                    
22.195  

                    
26.101  

                  
30.236  

                  
34.430  

                   
38.744  

                    
43.251  

                   
47.887  

                    
52.570  

 Omsætningsaktiver    
                  
267.175  

                  
270.591  

                 
254.570  

                 
316.732  

                
299.928  

                 
285.019  

                 
305.543  

                
342.709  

                
403.023  

                
466.876  

                 
531.636  

                 
598.252  

                 
667.854  

                
739.424  

                   
811.750  

                                  

 Varekreditorer    
                   
47.228  

                   
53.288  

                    
70.164  

                   
65.400  

                   
70.643  

                    
67.319  

                    
72.166  

                   
80.945  

                    
95.190  

                  
110.272  

                  
125.567  

                   
141.301  

                   
157.741  

                  
174.645  

                  
191.728  

 Forudbetaling fra 
kunder    

                     
4.008  

                    
13.654  

                   
16.080  

                   
24.597  

                     
17.556  

                    
16.287  

                    
17.460  

                    
19.583  

                  
23.030  

                   
26.679  

                   
30.379  

                   
34.186  

                   
38.163  

                   
42.253  

                  
46.386  

 Andre 
gældsforpligtelser    

                     
51.612  

                   
46.188  

                     
57.651  

                  
83.980  

                    
75.108  

                   
79.586  

                  
89.323  

                  
101.322  

                  
121.447  

                 
143.382  

                  
161.007  

                  
177.234  

                 
192.947  

                 
207.794  

                 
221.359  

    
                 
102.848  

                   
113.130  

                 
143.895  

                  
173.977  

                 
163.307  

                  
163.192  

                 
178.949  

                  
201.851  

                
239.667  

                
280.332  

                 
316.954  

                  
352.721  

                 
388.851  

                
424.692  

                 
459.472  

                                  

 Arbejdskapital    
                 
164.327  

                   
157.461  

                   
110.675  

                  
142.755  

                  
136.621  

                  
121.827  

                 
126.594  

                 
140.859  

                 
163.356  

                 
186.543  

                 
214.682  

                 
245.530  

                
279.003  

                 
314.732  

                 
352.278  

 Grunde og bygninger    
                  
122.819  

                  
119.064  

                   
116.139  

                  
88.042  

                    
94.167  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

 Indretning lejede 
lokaler    

                    
10.410  

                    
15.826  

                      
9.565  

                    
15.872  

                    
12.704  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

 Teknisk anlæg og 
maskiner    

                    
95.212  

                  
80.962  

                   
66.598  

                   
47.882  

                    
56.145  

                   
183.114  

                 
187.864  

                 
194.986  

                
204.838  

                 
214.289  

                  
223.119  

                  
231.565  

                 
239.812  

                
247.803  

                  
255.481  

 Driftmateriel og 
inventar    

                    
10.457  

                     
11.076  

                      
9.021  

                      
8.153  

                     
8.672  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

 Materielle aktiver 
under udførelse    

                       
1.891  

                         
782  

                       
1.570  

                     
8.860  

                     
7.486  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                          
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

 Indarbejdet operativ 
leasing    

                   
135.557  

                  
103.277  

                   
96.074  

                 
142.444  

                  
141.749  

                 
140.440  

                 
144.084  

                  
149.545  

                    
157.101  

                 
164.350  

                   
171.122  

                  
177.600  

                 
183.925  

                 
190.054  

                 
195.942  

 Deposita    
                      
9.770  

                   
10.302  

                      
7.987  

                    
10.106  

                     
9.653  

                     
9.564  

                      
9.812  

                    
10.184  

                   
10.698  

                     
11.192  

                     
11.653  

                   
12.094  

                    
12.525  

                   
12.942  

                   
13.343  

 Andre udlån    
                       
1.145  

                      
1.284  

                       
1.518  

                       
3.114  

                     
6.300  

                     
6.242  

                     
6.404  

                     
6.646  

                     
6.982  

                     
7.304  

                      
7.605  

                     
7.893  

                      
8.174  

                     
8.447  

                     
8.709  

 Invested Capital 
excl. Goodwill    

         
551.588  

        
500.034  

         
419.147  

        
467.228  

        
473.497  

         
461.187  

         
474.757  

        
502.220  

        
542.976  

        
583.678  

        
628.182  

        
674.683  

        
723.440  

        
773.978  

        
825.753  

                                  

 Goodwill    
                     
3.799  

                     
2.562  

                      
1.869  

                    
14.500  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                                  
 Investeret capital 
incl. Goodwill    

         
555.387  

        
502.596  

         
421.016  

        
481.728  

       
484.288  

         
471.978  

        
485.548  

          
513.011  

         
553.767  

        
594.469  

        
638.973  

        
685.474  

        
734.231  

        
784.769  

        
836.544  
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Bilag 9   Udregning af Investeret kapital - historisk og forecast /del 2 
                                        

                                        
 2018/ 
2019  

 2019/ 
2020  

 2020/ 
2021  

 2021/ 
2022  

 2022/ 
2023  

 2023/ 
2024  

 2024/ 
2025  

 2025/ 
2026  

 2026/ 
2027  

 2027/ 
2028  

 2028/ 
2029  

 2029/ 
2030  

 2030/ 
2031  

 2031/ 
2032  

 2032/ 
2033  

 2033/ 
2034  

 2034/ 
2035  

 2035/ 
2036  

 2036/ 
2037  

 2037/ 
2038  

                                        
                    
21.876  

                   
23.598  

                   
24.995  

                    
26.107  

                    
27.012  

                   
27.682  

                  
28.369  

                   
29.073  

                   
29.795  

                   
30.534  

                   
31.269  

                  
32.023  

                   
32.795  

                   
33.587  

                  
34.398  

                   
35.230  

                  
36.082  

                   
36.956  

                   
37.852  

                   
38.770  

                 
417.323  

                  
450.177  

                
476.830  

                
498.047  

                   
515.312  

                 
528.097  

                 
541.200  

                 
554.628  

                
568.390  

                 
582.495  

                  
596.518  

                 
610.893  

                 
625.627  

                
640.729  

                
656.208  

                 
672.075  

                
688.338  

                 
705.008  

                 
722.095  

                
739.609  

                
387.034  

                  
417.503  

                 
442.221  

                 
461.899  

                  
477.910  

                 
489.767  

                  
501.919  

                  
514.373  

                  
527.136  

                  
540.217  

                 
553.223  

                 
566.554  

                 
580.218  

                
594.224  

                
608.580  

                
623.295  

                
638.378  

                
653.838  

                
669.685  

                 
685.927  

                    
57.214  

                     
61.718  

                   
65.372  

                   
68.281  

                   
70.648  

                   
72.400  

                    
74.197  

                   
76.038  

                    
77.925  

                   
79.858  

                     
81.781  

                    
83.751  

                     
85.771  

                   
87.842  

                  
89.964  

                   
92.139  

                  
94.369  

                   
96.654  

                   
98.997  

                  
101.398  

                
883.447  

                 
952.995  

              
1.009.418  

              
1.054.334  

             
1.090.882  

                
1.117.947  

               
1.145.685  

                 
1.174.112  

             
1.203.246  

              
1.233.104  

               
1.262.791  

              
1.293.221  

               
1.324.411  

               
1.356.381  

                
1.389.151  

              
1.422.739  

               
1.457.168  

              
1.492.457  

              
1.528.628  

               
1.565.704  

                                        
                
208.662  

                
225.088  

                 
238.415  

                
249.024  

                 
257.656  

                
264.048  

                
270.600  

                  
277.314  

                 
284.195  

                 
291.247  

                
298.259  

                
305.446  

                  
312.813  

                
320.364  

                 
328.104  

                
336.037  

                 
344.169  

                 
352.504  

                 
361.047  

                
369.804  

                   
50.483  

                    
54.457  

                    
57.681  

                  
60.248  

                  
62.336  

                  
63.883  

                   
65.468  

                   
67.092  

                    
68.757  

                   
70.463  

                    
72.159  

                   
73.898  

                    
75.681  

                    
77.508  

                   
79.380  

                   
81.299  

                   
83.267  

                   
85.283  

                   
87.350  

                  
89.469  

                
233.532  

                 
251.228  

                
266.098  

                
278.068  

                 
287.796  

                  
295.101  

                
302.322  

                
309.625  

                  
317.102  

                
324.763  

                
332.402  

                 
340.215  

                 
348.213  

                
356.409  

                
364.806  

                 
373.412  

                
382.229  

                 
391.265  

                
400.524  

                  
410.012  

                
492.676  

                 
530.774  

                 
562.194  

                 
587.339  

                 
607.788  

                
623.032  

                
638.389  

                 
654.031  

                 
670.055  

                
686.473  

                 
702.821  

                  
719.560  

                 
736.707  

                  
754.281  

                  
772.291  

                 
790.749  

                
809.665  

                
829.053  

                
848.922  

                
869.285  

                                        
                 
390.770  

                 
422.221  

                
447.224  

                
466.994  

                
483.093  

                 
494.915  

                 
507.296  

                 
520.081  

                  
533.191  

                
546.630  

                 
559.970  

                  
573.661  

                 
587.704  

                  
602.101  

                 
616.860  

                  
631.991  

                 
647.502  

                
663.404  

                 
679.707  

                 
696.419  

                            
-    

                            
-    

                           
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                   
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                           
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                
262.790  

                
269.678  

                 
275.430  

                
280.293  

                 
284.552  

                  
288.175  

                 
291.844  

                 
295.560  

                
299.323  

                 
303.135  

                
306.939  

                 
310.792  

                 
314.695  

                 
318.649  

                
322.654  

                 
326.712  

                 
330.821  

                
334.984  

                 
339.201  

                
343.473  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                        
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                 
201.548  

                 
206.831  

                  
211.243  

                 
214.972  

                 
218.239  

                  
221.017  

                 
223.831  

                 
226.681  

                
229.568  

                 
232.491  

                
235.408  

                
238.363  

                  
241.357  

                
244.390  

                 
247.461  

                 
250.573  

                 
253.725  

                 
256.918  

                 
260.152  

                
263.428  

                    
13.725  

                    
14.085  

                    
14.385  

                   
14.639  

                   
14.862  

                     
15.051  

                    
15.243  

                    
15.437  

                    
15.633  

                    
15.832  

                    
16.031  

                   
16.232  

                   
16.436  

                   
16.643  

                    
16.852  

                    
17.064  

                    
17.278  

                    
17.496  

                     
17.716  

                    
17.939  

                     
8.958  

                      
9.193  

                     
9.389  

                      
9.554  

                     
9.700  

                     
9.823  

                     
9.948  

                    
10.075  

                   
10.203  

                   
10.333  

                   
10.463  

                    
10.594  

                    
10.727  

                   
10.862  

                   
10.998  

                      
11.137  

                   
11.277  

                     
11.419  

                     
11.562  

                     
11.708  

         
877.791  

       
922.008  

         
957.671  

        
986.453  

      
1.010.445  

      
1.028.981  

      
1.048.162  

     
1.067.834  

      
1.087.919  

      
1.108.421  

       
1.128.811  

      
1.149.643  

       
1.170.919  

      
1.192.644  

      
1.214.826  

      
1.237.476  

     
1.260.604  

      
1.284.221  

     
1.308.339  

     
1.332.967  

                                        
                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                     
10.791  

                                        
        
888.582  

        
932.799  

       
968.462  

        
997.244  

      
1.021.236  

      
1.039.772  

      
1.058.953  

      
1.078.625  

      
1.098.710  

       
1.119.212  

      
1.139.602  

      
1.160.434  

       
1.181.710  

     
1.203.435  

      
1.225.617  

     
1.248.267  

      
1.271.395  

      
1.295.012  

      
1.319.130  

      
1.343.758  
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Bilag 10 Detaljer i forbindelse udregning af nøgletal for BC, Ethan Allen & Natuzzi 
 
BoConcept Holding 
A/S - tDKK   

 2001/ 
2002  

 2002/ 
2003  

 2003/ 
2004  

 2004/ 
2005  

 2005/ 
2006  

 2006/ 
2007  

 2007/ 
2008  

                  

Nettoomsætning   
           

732.491  
           

682.394  
           

741.674  
           

795.608  
           

951.491  
     

1.046.633  
        

1.141.888  

 NOPLAT    
                  

862  
           

(32.672) 
           

(34.158) 
             

11.356  
             

23.722  
                 

68.528  
             

63.781  
Average Invested 
Capital   

           
568.716  

        
578.250  

           
572.910  

           
530.535  

           
464.555  

               
454.734  

           
487.172  

                  

ROIC før skat   -0,51% -6,40% -5,34% 2,75% 8,11% 16,44% 17,99% 

ROIC   0,15% -5,65% -5,96% 2,14% 5,11% 15,07% 13,09% 
Aktivernes 
omsætningshastighed   1,29 1,18 1,29 1,50 2,05 2,30 2,34 

NOPLAT/Omsætning   0,12% -4,79% -4,61% 1,43% 2,49% 6,55% 5,59% 

                  

                  

Ethan Allen - tUSD   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

Nettoomsætning 
           

856.171  
           

904.133  
           

892.288  
           

907.264  
           

955.107  
           

949.012  
            

1.066.390  
        

1.005.312  

 NOPLAT   
             

66.700  
             

74.407  
             

65.222  
             

65.472  
             

92.231  
                 

83.481  
             

66.570  
Average Invested 
Capital  

           
446.923  

           
471.071  

           
493.500  

           
495.071  

           
489.657  

               
498.075  

           
508.750  

                 

ROIC før skat  26,66% 26,49% 21,79% 23,29% 28,23% 27,79% 21,84% 

ROIC  14,92% 15,80% 13,22% 13,22% 18,84% 16,76% 13,09% 
Aktivernes 
omsætningshastighed  2,02 1,89 1,84 1,93 1,94 2,14 1,98 

NOPLAT/Omsætning  7,38% 8,34% 7,19% 6,85% 9,72% 7,83% 6,62% 

                  

                  

Natuzzi - tEUR   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

Nettoomsætning  
           

786.148  
           

805.143  
           

769.579  
           

753.434  
           

669.926  
               

735.439  
      

634.402  

 NOPLAT   
             

75.695  
             

90.900  
             

41.166  
             

16.981  
           

(19.378) 
                 

10.394  
           

(64.567) 
Average Invested 
Capital  

           
336.861  

           
411.064  

           
506.673  

           
561.638  

           
531.624  

               
498.546  

           
479.262  

                 

ROIC før skat  29,18% 28,21% 10,05% 6,71% -1,52% 4,37% -10,24% 

ROIC  22,47% 22,11% 8,12% 3,02% -3,65% 2,08% -13,47% 
Aktivernes 
omsætningshastighed  2,33 1,96 1,52 1,34 1,26 1,48 1,32 

NOPLAT/Omsætning  9,63% 11,29% 5,35% 2,25% -2,89% 1,41% -10,18% 
 
kilde: Årsrapporter BC, Ethan Allen & Natuzzi S.p.A.  2001-2007 
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Bilag 11 Grafisk illustration af udvikling i BC Ethans Allen & Natuzzi 
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kilde: Egen tilvirkning, Årsrapporter BC, EA & Natuzzi de seneste 8 år 
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Bilag 12 – Estimering af beta ved regression 

 
Jeg har lavet en regression af BC i forhold til markedet med afsæt i månedlige lukkekurser for 

henholdsvis 48, 36, 24,12 måneder og er kommet frem til følgende betaværdier for BC.  

  
Estimeringsperiode 48 mnd 36 mnd 24 mnd 12 mnd 

Beta-værdi 1,46 1,56 1,40 0,91 

 
Man kan argumentere for, at perioden ikke er repræsentativ for fremtiden. Kursudviklingen over 

hele perioden afspejler en turnaround proces samt en markant opgang og nedgang i økonomien. Op 

og nedgang i økonomien må forventes at finde sted i fremtiden, mens turnaroundprocessen 

antageligt ikke vil ske igen. Jeg mener kun, at virksomheden de sidste 2 år har haft en struktur, der 

nogenlunde kan sammenlignes med fremtiden. At beta over de sidste 12 måneder kun er 0,9 er lidt 

besynderligt, når aktien faldet med 59,0% mod C20’s 31,9%. Årsagen skal nok findes i, at en stor 

del af faldet skete i en enkelt måned og derfor påvirker beregningen i mindre omfang.  
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Bilag 13 Support af omsætningsvækst-driver /del 1 
   2001/02  

 
2002/03  2003/04  

 
2004/05  

  
2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14  

 
2014/15   2015/16   2016/17   2017/18   2018/19  

                                      

   Hist 1   Hist 2   Hist 3   Hist 4   Hist 5   Hist 6   Hist 7   Est 1   Est 2   Est 3   Est 4   Est 5   Est 6   Est 7   Est 8   Est 9   Est 10   Est 11  

 Brand Stores                 Peiode 1         Peiode 2            

 Gns salg/store  
                    

2.533  
               

2.695  
              

2.972  
              

3.386  
              

3.853  
                     

4.121  
                   

4.302  
                     

3.983  
                     

4.155  
                 

4.200  
                   

4.404  
                    

4.582              

 Same-Store-Sale  n.a. n.a. n.a. n.a. 14,0% 9,0% 0,0% -13,0% 1,5% 4,5% 5,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
 Vækst via nyåbninger 
(incl. Helårs effekt)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22,0% 15,4% 6,6% 8,3% 13,3% 13,6% 12,0% 10,5% 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% 

 m2 vækst    9,9% 20,1% 2,8% 11,0% 19,9% 21,7% 9,2% 4,0% 12,5% 14,1% 13,1%             
 Salgsareal: Brand 
stores  51.604 56.721 68.145 70.081 77.788 93.288 113.525 123.925 128.882 144.992 165.507 187.229             
Gns. Salgsareal /Brand 
Store  m2 482 477 490 497 477 483 507 510,0 511,4 514,2 517,2 520,1             
 Brand Stores i drift 
ultimo  

              
107  

            
119  

          
139  

           
141  

          
163  

   
193  

             
224  

              
243  

             
252  

               
282  

             
320  

             
360              

 Vækst antal brand 
stores   n.a.  11,2% 16,8% 1,4% 15,6% 18,4% 16,1% 8,5% 3,7% 11,9% 13,5% 12,5%             

 Åbninger  
                         

34  
                     

23  
                    

24  
                    

20  
                    

23  
                         

42  
                         

38  
                           

33  
                         

26  
       

39  
                         

46  
                         

48              

 Lukninger  
                           

11  
                       

11  
                      

4  
                     

18  
                       

7  
               

12  
                            

7  
                            

14  
                          

17  
                              

9  
                            

8  
                            

8              

 Nettoåbninger  
               

23  
     

12  
            

20  
              

2  
            

16  
               

30  
                

31  
                 

19  
                 

9  
                 

30  
               

38  
               

40              
 Lukninger i % af 
bestand  10,3% 9,2% 2,9% 12,8% 4,3% 6,2% 3,1% 5,8% 6,7% 3,2% 2,5% 2,2%             
 Omsætningsvækst - 
Brandstores  n.a. 18,3% 28,8% 15,6% 31,6% 26,7% 21,2% 0,4% 8,2% 13,1% 19,0% 17,0% 14,8% 13,3% 12,2% 11,2% 10,2% 9,2% 

                                      

 Brand Studios                                      

 Same-Store-Sale      n.a. n.a. n.a. x x -13,0% 1,2% 3,6% 4,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

 Vækst via nyåbninger      n.a. n.a. n.a. x x -5,0% -2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Samlet vækst  Brand 
studios      n.a. n.a. n.a. 16,2% -9,1% -17,4% -0,8% 3,6% 4,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

 Antal Studios        
                    

121  
                  

144  
                       

148  
                        

132                        

                                      
 Samlet vækst 
Brand Store & 
Studios    18,34% 28,81% 42,52% 29,61% 24,81% 16,17% -4,91% 7,20% 12,16% 17,60% 15,84% 13,87% 12,53% 11,63% 10,72% 9,78% 8,83% 

                                      
 Omsætningens 
distribution:                                      
BoConcept: Brand 
Stores  37,0% 47,0% 55,7% 60,0% 66,0% 76,0% 84,4% 89,1% 89,9% 90,7% 91,8% 92,7% 93,5% 94,1% 94,6% 95,0% 95,4% 95,7% 
BoConcept: Brand 
Studios       14,0% 14,2% 15,0% 12,5% 10,9% 10,1% 9,3% 8,2% 7,3% 6,5% 5,9% 5,4% 5,0% 4,6% 4,3% 
Andet:  Club8 
/Produktkunder 53,0% 46,0% 38,3% 20,0% 13,4% 9,0% 3,1% 

                            
-   

                          
-   

                             
-   

                           
-   

                           
-   

                          
-   

                         
-   

                           
-   

                          
-   

                           
-   

                        
-   

Andet:  Dencon 
kontormøbler 10,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

                             
-   

                           
-   

                           
-   

                          
-   

                         
-   

                           
-   

                          
-   

                           
-   

                        
-   

 I alt  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilag 13 Support af omsætningsvækst-driver /del 2 
                                      

 
2019/2020  

 
2020/2021  

 
2021/2022   2022/23   2023/24   2024/25   2025/26   2026/27   2027/28   2028/29   2029/30   2030/31   2031/32   2032/33   2033/34   2034/35   2035/36   2036/37   2037/38  

                                      

 Est 12   Est 13   Est 14   Est 15   Est 16   Est 17   Est 18   Est 19   Est 20   Est 21   Est 22   Est 23   Est 24   Est 25   Est 26   Est 27   Est 28   Est 29   Est 30  

                                      

                                      

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

5,5% 3,5% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

8,1% 6,1% 4,5% 3,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

                                      

                                      

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

                                      

                                      

7,87% 5,92% 4,45% 3,47% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 

                                      

                                      

95,9% 96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,4% 96,4% 96,4% 96,4% 96,4% 96,4% 96,5% 96,5% 

4,1% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 
                         
-    

                          
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                            
-    

                     
-    

                        
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                          
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                            
-    

                     
-    

                        
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilag 14  Resultatopgørelse Historisk og forecast  /del 1 
 
Resultatopgørel
se         Hist   Hist   Hist   Hist   Hist   Est 1   Est 2  

     2001/2002  2002/2003  
 

2003/2004  
 

2004/2005  
 

2005/2006  2006/2007  
 

2007/2008  
 

2008/2009  
 

2009/2010  

 Omsætning    
                      

732.491  
                 

682.394  
                        

741.674  
                       

795.608  
                         

951.491  
         

1.046.633  
                      

1.141.888  
                     

1.085.786  
                     

1.163.972  
 BoConcept Brand 
Stores    

                      
271.022  

                  
320.725  

                         
413.112  

                 
477.365  

                       
627.984  

                        
795.441  

                       
963.753  

                        
967.815  

                    
1.046.973  

 BoConcept Brand 
Studios    

                                 
-   

            
-   

                                  
-   

                          
111.385  

                          
135.112  

                        
156.995  

                        
142.736  

                          
117.971  

                       
116.999  

 Andre områder    
                        

73.249  
                     

47.768  
                         

44.500  
                       

206.858  
                        

188.395  
                          

94.197  
                         

35.399  
                                   

-   
                                   

-   

 I alt    
                      

732.491  
                 

682.394  
                        

741.674  
                       

795.608  
                         

951.491  
          

1.046.633  
                      

1.141.888  
                     

1.085.786  
                     

1.163.972  

     n.a.  -6,84% 8,69% 7,27% 19,59% 10,00% 9,10% -4,91% 7,20% 

                      

 Prod omk        
                       

430.915  
                       

461.996  
                       

552.492  
                       

607.632  
                       

666.558  
                      

630.842  
                       

676.268  
 heraf:    personale 
omk.        

                         
97.782  

                         
98.925  

                        
112.299  

                        
106.564  

                         
89.708      

               øvrige 
omk.        

                      
329.873  

                        
360.071  

                    
436.011  

                      
496.049  

                        
576.850      

                      
 Andre drift 
indtægter        

                               
376  

                            
1.894  

                               
879  

              
508  

                           
3.690  

                            
1.086  

                             
1.164  

 Salg- og 
distributionsomkost
ninger        

                      
209.686  

                      
230.384  

                       
254.066  

                        
278.581  

                       
304.779  

                       
289.805  

                        
310.673  

 
Administrationsomk
.        

                         
61.863  

                          
54.405  

                     
62.747  

                          
58.727  

                         
62.583  

                          
60.277  

                         
63.532  

 Andre 
driftomkostninger        

                         
22.359  

                           
4.234  

         
6.636  

                            
3.560  

                            
1.694  

                           
3.800  

                            
4.074  

                      
 Af- og 
nedskrivninger                      

 Goodwill        
      

926  
                            

1.234  
                              

1.178  
                                 

48  
                              

1.555      

 Software        
                              

826  
                        

692  
                               

204  
                               

270  
                            

1.268      
 Grunde & 
Bygninger        

                             
7.017  

                            
8.273  

                            
7.922  

                            
7.327  

                            
6.065      

 Indretning af 
lejede lokaler        

                             
2.191  

                           
3.022  

                              
5.811  

                           
3.409  

  
3.760      

 Tekniske anlæg og 
maskiner        

                           
17.741  

                          
15.630  

                           
17.925  

                          
13.886  

                          
14.562      

 Driftmidler og 
inventar        

                            
5.216  

                             
5.257  

                             
5.105  

                           
4.264  

                           
3.964      

 I alt        
                          

33.917  
  

34.108  
                          

38.145  
                         

29.204  
                           

31.174  
                          

31.920  
                          

32.961  

                      

 EBIT         (16.690) 12.375  38.284  69.437  78.790  70.228  77.628  

                      

 Fin indtægter        
                           

3.023  
                            

3.495  
                            

2.543  
                            

3.554  
                            

3.350  
                            

3.257  
                           

3.492  
 heraf:   
renteindtægter        

                           
3.023  

                            
3.495  

                            
2.543  

                           
3.346  

           
3.350      

            
valutakursgevinster        

                                  
-   

                                   
-   

                                   
-   

                               
208  

                                 
-       

                      

 Fin omkostninger        
                          

16.959  
                           

15.109  
                            

13.117  
                           

11.283  
                           

14.457  
                     

10.927  
                            

7.966  
 heraf:   
renteudgifter        

                          
15.568  

                          
14.769  

                            
13.117  

                           
11.283  

                             
9.417  

                          
10.927  

                            
7.966  

            
valutakurstab        

                             
1.391  

                               
340  

                                   
-   

                                   
-   

  
5.040      

                      

 Res. før skat        
                      

(30.626) 
                                

761  
                           

27.710  
                          

61.708  
                         

67.683  
   

62.558  
                           

73.154  
 Skat (neg. = 
udgift)        

                            
(244) 

                               
676  

                            
15.135  

                           
19.377  

                   
18.761  

                          
17.329  

                         
20.264  

 Betalbar skat        
                           

(3.141) 
                          

(3.533) 
                           

9.289  
                             

1.595  
           

13.385  
                          

14.439  
                          

19.485  
 Regulering af 

udskudt skat        
                           

2.897  
                            

2.857  
                            

5.846  
                         

17.782  
                            

5.376  
                           

2.890  
                                

779  

                      

 Res. eft skat        
                       

(30.870) 
                                  

85  
                        

12.575  
                          

42.331  
                         

48.922  
                         

45.229  
                         

52.890  
 minoritets 
interesser        

                             
1.514  

                                   
-   

     
(118) 

                               
(99) 

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

 Res for aktionærer        
                       

(29.356) 
        

85  
                           

12.457  
                         

42.232  
                         

48.922  
                         

45.229  
                         

52.890  

                      

 Udbytte              
             

5.200  
                         

20.990  
                          

36.184  
                         

43.939  

 Aktietilbagekøb                
                          

18.000  
                                   

-   
                           

-   
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Bilag 14 Resultatopgørelse Historisk og forecast /del 2 
 

Est 3   Est 4   Est 5   Est 6   Est 7   Est 8   Est 9   Est 10   Est 11   Est 12   Est 13   Est 14  

 2010/ 
2011  

 2011/ 
2012  

 2012/ 
2013  

 2013/ 
2014  

 2014/ 
2015  

 2015/ 
2016  

 2016/ 
2017  

 2017/ 
2018  

 2018/ 
2019  

 2019/ 
2020  

 2020/ 
2021  

 2021/ 
2022  

                     
1.305.560  

                     
1.535.324  

                      
1.778.574  

                   
2.025.280  

                    
2.279.054  

                   
2.544.204  

                    
2.816.853  

                   
3.092.380  

                      
3.365.511  

                   
3.630.458  

                    
3.845.401  

                     
4.016.510  

                     
1.184.349  

                    
1.409.265  

                    
1.649.489  

                     
1.893.613  

                     
2.144.754  

                    
2.407.218  

                     
2.677.127  

                   
2.949.860  

                     
3.220.141  

                    
3.482.180  

    
3.694.157  

                    
3.862.241  

                          
121.211  

                       
126.060  

                        
129.085  

                         
131.667  

                       
134.300  

                       
136.986  

                        
139.726  

                        
142.520  

                         
145.371  

                        
148.278  

                         
151.244  

                        
154.269  

                                   
-   

             
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                             
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                     
1.305.560  

                     
1.535.324  

                    
1.778.574  

                   
2.025.280  

                    
2.279.054  

                   
2.544.204  

                    
2.816.853  

                   
3.092.380  

                      
3.365.511  

                   
3.630.458  

                    
3.845.401  

                     
4.016.510  

12,16% 17,60% 15,84% 13,87% 12,53% 11,63% 10,72% 9,78% 8,83% 7,87% 5,92% 4,45% 

                        
                        

758.530  
                      

892.023  
                    

1.033.352  
                    

1.194.915  
                    

1.367.432  
                      

1.551.965  
                    

1.746.449  
                     

1.948.199  
                     

2.152.544  
                   

2.329.270  
                   

2.472.246  
                   

2.586.026  

                        

                        

                        
                            

1.306  
                             

1.535  
                             

1.779  
                            

2.025  
                            

2.279  
                            

2.544  
                             

2.817  
                           

3.092  
                           

3.366  
                           

3.630  
                            

3.845  
                             

4.017  
        

348.464  
                       

409.790  
                        

474.716  
                       

540.563  
                      

608.298  
                       

679.068  
                         

751.841  
                        

825.381  
      

898.282  
                      

968.998  
                    

1.026.368  
                    

1.072.038  
                         

69.328  
                          

78.479  
                          

87.805  
                         

96.939  
   

106.049  
                         

115.303  
                        

124.570  
                        

133.709  
                        

142.566  
                        

150.983  
                        

157.688  
                        

162.950  
                            

4.569  
                            

5.374  
                            

6.225  
                            

7.088  
                             

7.977  
                            

8.905  
                            

9.859  
    

10.823  
                            

11.779  
                           

12.707  
                          

13.459  
                          

14.058  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
                          
33.816  

                          
35.097  

                          
36.871  

                          
38.572  

                           
40.161  

                          
41.682  

                          
43.166  

                         
44.605  

                          
45.987  

                         
47.302  

                         
48.542  

                          
49.577  

                        
                           
92.157  

                        
116.096  

                         
141.385  

                        
149.227  

                          
151.416  

                       
149.826  

                    
143.785  

                        
132.756  

                          
117.719  

                       
124.828  

                       
130.944  

                        
135.876  

                        
                             
3.917  

                           
4.606  

                            
5.336  

                            
6.076  

                            
6.837  

                            
7.633  

                             
8.451  

                            
9.277  

                          
10.097  

                           
10.891  

                           
11.536  

                          
12.050  

                        

                        

                        
                            
7.399  

                             
7.418  

                             
7.145  

                             
5.871  

                            
5.403  

                            
5.403  

                             
5.757  

                            
6.416  

                             
7.550  

                             
9.170  

                            
9.452  

                           
9.249  

                            
7.399  

                             
7.418  

                             
7.145  

                             
5.871  

                            
5.403  

                            
5.403  

                             
5.757  

                            
6.416  

                             
7.550  

                             
9.170  

                            
9.452  

                    
9.249  

                        

                        
                          
88.675  

                        
113.283  

                        
139.576  

                       
149.432  

                        
152.850  

                         
152.055  

                        
146.479  

                         
135.617  

                       
120.266  

                        
126.549  

                       
133.028  

                        
138.677  

                         
24.563  

                          
31.380  

                         
38.662  

                          
41.393  

                         
42.339  

                           
42.119  

                          
40.575  

                          
37.566  

                          
33.314  

                          
35.054  

                         
36.849  

                          
38.414  

                         
23.395  

                         
29.764  

                           
37.113  

                         
39.945  

                      
40.954  

                          
40.767  

                         
39.264  

                         
36.307  

                           
32.115  

                         
33.924  

                          
35.905  

                          
37.616  

                             
1.168  

                             
1.616  

                             
1.550  

                            
1.448  

                             
1.385  

                             
1.353  

                             
1.310  

                             
1.259  

                             
1.199  

                             
1.130  

                               
943  

                                
797  

                        
                           
64.112  

                          
81.904  

                        
100.913  

                       
108.040  

                          
110.510  

                       
109.936  

                        
105.904  

                          
98.051  

                         
86.952  

                          
91.495  

                          
96.179  

                       
100.264  

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                            
-    

                                   
-    

                           
64.112  

                          
81.904  

                        
100.913  

                       
108.040  

                          
110.510  

                       
109.936  

                        
105.904  

                          
98.051  

                         
86.952  

                          
91.495  

                          
96.179  

                       
100.264  

                        
                          
46.710  

                          
52.025  

                          
65.534  

                          
71.883  

                          
73.583  

                           
71.595  

                         
68.563  

                         
63.339  

                          
57.460  

                          
63.162  

                         
73.206  

                          
81.933  
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Bilag 14 Resultatopgørelse Historisk og forecast  /del 3 
 

Est 15   Est 16   Est 17   Est 18   Est 19   Est 20   Est 21   Est 22   Est 23   Est 24   Est 25   Est 26  

 2022/ 
2023  

 2023/ 
2024  

 2024/ 
2025  

 2025/ 
2026  

 2026/ 
2027  

 2027/ 
2028  

 2028/ 
2029  

 2029/ 
2030  

 2030/ 
2031  

 2031/ 
2032  

 2032/ 
2033  

 2033/ 
2034  

                     
4.155.739  

                   
4.258.846  

      
4.364.515  

                   
4.472.809  

                    
4.583.794  

                    
4.697.538  

                     
4.814.107  

                    
4.933.574  

                     
5.056.010  

                     
5.181.488  

           
5.310.085  

                     
5.441.878  

                   
3.998.385  

                   
4.098.345  

                   
4.200.804  

                   
4.305.824  

                    
4.413.469  

                   
4.523.806  

                    
4.636.901  

                    
4.752.824  

                    
4.871.644  

                   
4.993.435  

                       
5.118.271  

                   
5.246.228  

                         
157.354  

                         
160.501  

                     
163.711  

                        
166.985  

                        
170.325  

                        
173.732  

                        
177.206  

                        
180.750  

                        
184.365  

                        
188.053  

           
191.814  

                        
195.650  

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

               
-   

                     
4.155.739  

                   
4.258.846  

                     
4.364.515  

                   
4.472.809  

                    
4.583.794  

                    
4.697.538  

                     
4.814.107  

            
4.933.574  

                     
5.056.010  

                     
5.181.488  

                     
5.310.085  

                     
5.441.878  

3,47% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 

                        
          

2.678.636  
                   

2.746.843  
                    

2.816.446  
                    

2.887.782  
                    

2.960.901  
                    

3.035.856  
                      

3.112.691  
                      

3.191.455  
                

3.272.195  
                   

3.354.960  
                   

3.439.802  
                    

3.526.772  

                        

                        

                        
                             

4.156  
                            

4.259  
  

4.365  
                            

4.473  
                            

4.584  
                           

4.698  
                            

4.814  
                           

4.934  
                            

5.056  
               

5.181  
                             

5.310  
                            

5.442  
                     

1.109.200  
                     

1.136.720  
                     

1.164.924  
                     

1.193.828  
                     

1.223.451  
  

1.253.810  
                    

1.284.924  
                      

1.316.810  
                    

1.349.489  
                    

1.382.980  
                     

1.417.304  
                     

1.452.481  
                         

167.186  
                        

170.297  
                        

174.523  
                        

178.853  
                        

183.291  
                        

187.839  
                         

192.501  
                        

197.278  
                        

202.173  
                         

207.191  
                       

212.333  
                        

217.603  
                           

14.545  
                          

14.906  
                           

15.276  
                           

15.655  
         

16.043  
                           

16.441  
                          

16.849  
                          

17.268  
                          

17.696  
                           

18.135  
                           

18.585  
                        

19.047  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
                          

50.453  
           

51.219  
                            

51.871  
                          

52.532  
                          

53.201  
                          

53.878  
                          

54.564  
                          

55.259  
                          

55.963  
                          

56.675  
                          

57.397  
                          

58.128  

                        
                        

139.875  
                         

143.119  
                        

145.840  
                    

148.632  
                         

151.490  
                         

154.410  
                        

157.393  
                       

160.439  
                        

163.549  
                        

166.727  
                        

169.974  
            

173.290  

                        
                          

12.467  
                           

12.777  
                          

13.094  
                           

13.418  
                            

13.751  
                          

14.093  
                          

14.442  
                           

14.801  
                           

15.168  
                           

15.544  
                          

15.930  
                          

16.326  

                        

                        

                        
                           

9.038  
                            

8.914  
                            

8.728  
                           

8.896  
                           

9.093  
                           

9.296  
                        

9.502  
                             

9.713  
                            

9.954  
                          

10.202  
                           

10.455  
                           

10.713  
                           

9.038  
                            

8.914  
                            

8.728  
                           

8.896  
                           

9.093  
                           

9.296  
                            

9.502  
                             

9.713  
                            

9.954  
             

10.202  
                           

10.455  
                           

10.713  

                        

                        
                       

143.304  
                       

146.982  
                        

150.205  
                 

153.154  
                         

156.148  
                        

159.207  
                       

162.333  
                        

165.526  
                        

168.763  
                        

172.070  
                        

175.449  
        

178.903  
                         

39.695  
                          

40.714  
                          

41.607  
                         

42.424  
                         

43.253  
                          

44.100  
                         

44.966  
                           

45.851  
                          

46.747  
                         

47.663  
                         

48.599  
                          

49.556  
                         

38.997  
                          

40.120  
               

41.005  
                           

41.814  
                         

42.636  
                          

43.475  
                         

44.333  
                          

45.210  
                         

46.098  
                         

47.006  
  

47.933  
                         

48.882  
                               

699  
                               

594  
                               

602  
                               

609  
                                

617  
          

625  
                               

633  
                                

641  
                               

649  
                               

658  
                               

666  
                               

674  

                        
                       

103.609  
                       

106.268  
                        

108.598  
                         

110.730  
                         

112.895  
                          

115.107  
                         

117.367  
         

119.676  
                        

122.016  
                       

124.406  
                        

126.850  
                        

129.347  
                                   

-   
                                   

-   
                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                       

103.609  
                       

106.268  
                        

108.598  
                         

110.730  
                         

112.895  
                          

115.107  
                         

117.367  
                         

119.676  
                        

122.016  
                       

124.406  
                        

126.850  
                    

129.347  

                        
                         

88.638  
                          

95.076  
                          

97.149  
                          

99.016  
                       

100.909  
                       

102.843  
                  

105.175  
                         

107.195  
                       

109.238  
                         

111.326  
                         

113.458  
                         

115.637  
                                   

-   
                              

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
      

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
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Bilag 14 Resultatopgørelse Historisk og forecast  /del 4 
 

Est 27   Est 28   Est 29   Est 30  

 2034/2035   2035/2036   2036/2037   2037/2038  
                     

5.576.947  
                      

5.715.373  
                    

5.857.239  
                   

6.002.632  
                    

5.377.384  
                       

5.511.818  
                    

5.649.614  
                    

5.790.854  
                        

199.563  
                       

203.554  
                       

207.625  
                         

211.778  
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                     

5.576.947  
                      

5.715.373  
                    

5.857.239  
                   

6.002.632  

2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 

        
               

3.615.923  
                     

3.707.310  
                   

3.800.990  
                    

3.897.018  

        

        

        
                             

5.577  
                              

5.715  
                             

5.857  
          

6.003  
                     

1.488.531  
                     

1.525.478  
                    

1.563.344  
                     

1.602.150  
                      

223.004  
                       

228.539  
                       

234.212  
        

240.026  
                           

19.519  
                         

20.004  
                         

20.500  
                          

21.009  

        

        

        

        

        

        

        

        
                        

58.868  
                          

59.618  
                          

60.377  
                           

61.146  

        
                        

176.678  
                        

180.138  
                        

183.674  
                        

187.285  

        
                           

16.731  
                           

17.146  
                           

17.572  
                          

18.008  

        

        

        
                           

10.975  
                           

11.242  
           

11.514  
                            

11.791  
                           

10.975  
                           

11.242  
                            

11.514  
                            

11.791  

        

        
                       

182.434  
                       

186.042  
                         

189.731  
                        

193.502  
                          

50.534  
                           

51.534  
                          

52.556  
                         

53.600  
                    

49.851  
                         

50.842  
                           

51.855  
                          

52.891  
                               

683  
                               

692  
                                

701  
                              

709  

        
                        

131.900  
                        

134.509  
                         

137.176  
                       

139.902  
                                   

-   
                                   

-   
                           

-   
                                   

-   
                        

131.900  
                        

134.509  
                         

137.176  
                       

139.902  

        
                         

117.864  
                        

120.139  
                       

122.464  
                       

124.838  
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
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Bilag 15 Aktiver Historisk og forecast/del 1 
 
         2003/2004   2004/2005   2005/2006   2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013   2013/2014   2014/2015  

                                
 Aktiver:                                

 Goodwill        
                           

3.799  
                            

2.562  
                            

1.869  
                          

14.500  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  

 Masterrettigheder        
                                  

-   
            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                       

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  

 Software        
                               

764  
                                

361  
                               

304  
            

1.178  
                            

5.647                

                                

 Grunde og bygninger        
                        

122.819  
                        

119.064  
                         

116.139  
                    

88.042  
                          

94.167                

 Indretning lejede lokaler        
                          

10.410  
                          

15.826  
                            

9.565  
                           

15.872  
                      

12.704                
 Teknisk anlæg og 
maskiner        

                          
95.212  

                         
80.962  

                         
66.598  

                         
47.882  

                           
56.145  

                         
183.114  

                        
187.864  

                       
194.986  

                      
204.838  

                       
214.289  

                        
223.119  

                        
231.565  

 Driftmateriel og inventar        
                    

10.457  
                           

11.076  
                            

9.021  
                             

8.153  
                            

8.672                
 Materielle aktiver under 
udførelse        

                             
1.891  

       
782  

                             
1.570  

                           
8.860  

                            
7.486                

 Indarbejdet operationel 
leasing        

                         
135.557  

                        
103.277  

                         
96.074  

                       
142.444  

                         
141.749  

                       
140.440  

                       
144.084  

                        
149.545  

                          
157.101  

                        
164.350  

                          
171.122  

                        
177.600  

 I alt materielle 
anlægaktiver        

                      
376.346  

                       
330.987  

                       
298.967  

                         
311.253  

            
320.923  

                       
323.554  

                       
331.948  

                        
344.531  

                       
361.939  

                       
378.638  

                       
394.241  

                        
409.165  

                                

 Udskudt skat        
                                  

-   
                            

1.408  
                          

21.407  
                          

23.455  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  

 Værdipapirer        
                        

2.499  
                               

768  
                               

728  
                               

992  
                                   

-                 

 Deposita        
                            

9.770  
                          

10.302  
                            

7.987  
                           

10.106  
                            

9.653  
                            

9.564  
                            

9.812  
                           

10.184  
                          

10.698  
         

11.192  
                           

11.653  
                          

12.094  

 Andre udlån        
                             

1.145  
                            

1.284  
                              

1.518  
                             

3.114  
                           

6.300  
                           

6.242  
                           

6.404  
                           

6.646  
                           

6.982  
                            

7.304  
                            

7.605  
           

7.893  

                                

 Råvarer        
                        

23.999  
                            

19.771  
                          

20.187  
                           

15.552  
                            

7.766  
          

7.601  
                            

8.148  
                            

9.139  
                           

10.747  
                          

12.450  
                            

14.177  
                           

15.953  

 Varer under fremstilling        
                         

24.476  
                          

20.557  
                          

18.303  
                           

21.318  
                          

13.340  
                          

13.029  
                          

13.968  
    

15.667  
                          

18.424  
                          

21.343  
                         

24.303  
                         

27.349  
 Fremtillede færdigvarer og 
handelsvarer        

                         
111.080  

        
90.172  

                         
78.299  

                          
101.718  

                        
120.465  

                        
114.008  

                         
122.217  

                        
137.084  

                        
161.209  

                        
186.750  

                        
212.654  

                       
239.301  

 Tilgodehavender fra salg 
og tjenesteydelser        

                         
82.357  

                        
100.014  

                        
106.508  

  
132.667  

                          
131.557  

                        
124.865  

                        
133.857  

                         
150.139  

                        
176.562  

                       
204.536  

                       
232.907  

                       
262.091  

 Andre tilgodehavender        
                          

14.138  
                          

28.143  
                         

23.395  
                          

35.549  
                          

19.327  
                 

18.458  
                          

19.788  
                          

22.195  
                           

26.101  
                         

30.236  
                         

34.430  
                         

38.744  

 Likvide beholdninger        
       

14.676  
                          

18.693  
                            

7.878  
                           

9.928  
                            

7.473  
                            

7.058  
                            

7.566  
                     

8.486  
                           

9.980  
                            

11.561  
                           

13.164  
                           

14.814  

                                

                                

 I alt        
                      

665.049  
                       

633.005  
                       

595.333  
                       

689.313  
                       

681.066  
                      

662.994  
                       

692.321  
                       

742.686  
                        

821.257  
                       

902.625  
                       

983.750  
                     

1.066.019  
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Bilag 15 Aktiver Historisk og forecast/del 2 
 

2015/2016  
 

2016/2017  
 

2017/2018  
 

2018/2019  
 

2019/2020  
 

2020/2021  
 

2021/2022  
 

2022/2023   2023/2024  
 

2024/2025  
 

2025/2026  
 

2026/2027  
 

2027/2028  
 

2028/2029  
 

2029/2030  
 

2030/2031  
 

2031/2032  

                                  
                                  
                           

10.791  
                           

10.791  
             

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                        

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
          

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                     

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  

                                  

                                  

                                  

                                  
                       

239.812  
                       

247.803  
                        

255.481  
                       

262.790  
                       

269.678  
                       

275.430  
                      

280.293  
                       

284.552  
                        

288.175  
                       

291.844  
                       

295.560  
                      

299.323  
                        

303.135  
                       

306.995  
                       

310.904  
                       

314.863  
                        

318.872  

                                  

                                  
                        

183.925  
                        

190.054  
                        

195.942  
                        

201.548  
                       

206.831  
                  

211.243  
                        

214.972  
                       

218.239  
                         

221.017  
                       

223.831  
                       

226.681  
                       

229.568  
                       

232.491  
              

235.451  
                      

238.449  
                       

241.486  
                        

244.561  
                       

423.737  
                        

437.857  
                        

451.423  
                      

464.338  
           

476.509  
                       

486.673  
                       

495.265  
                        

502.791  
                        

509.192  
                         

515.676  
                        

522.241  
                        

528.891  
     

535.626  
                       

542.446  
                       

549.353  
                       

556.349  
                       

563.433  

                                  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
      

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                 

19.841  

                                  
                           

12.525  
                          

12.942  
                          

13.343  
                           

13.725  
                          

14.085  
                          

14.385  
                          

14.639  
                          

14.862  
                            

15.051  
                          

15.243  
                           

15.437  
                          

15.633  
                          

15.832  
           

16.034  
                          

16.238  
                          

16.445  
                          

16.654  
                             

8.174  
                            

8.447  
                            

8.709  
                        

8.958  
                            

9.193  
                           

9.389  
                            

9.554  
                            

9.700  
                           

9.823  
                           

9.948  
                           

10.075  
   

10.203  
                          

10.333  
                          

10.465  
                          

10.598  
                          

10.733  
                          

10.869  

                                  
                   

17.809  
                           

19.718  
                          

21.647  
                          

23.559  
                          

25.413  
                          

26.918  
                           

28.116  
                         

29.090  
  

29.812  
                          

30.552  
                           

31.310  
                         

32.087  
                         

32.883  
                         

33.699  
                          

34.535  
                      

35.392  
                         

36.270  
                         

30.530  
                         

33.802  
                          

37.109  
                         

40.386  
                          

43.565  
                          

46.145  
          

48.198  
                         

49.869  
                           

51.106  
                          

52.374  
                          

53.674  
                          

55.006  
                          

56.370  
                          

57.769  
                         

59.203  
                         

60.672  
                          

62.178  
                         

267.141  
                        

295.770  
                       

324.700  
                       

353.379  
                  

381.198  
                       

403.767  
                        

421.734  
                       

436.353  
                        

447.179  
                       

458.274  
                       

469.645  
                       

481.298  
               

493.241  
                        

505.481  
                        

518.025  
                        

530.881  
                       

544.056  
                       

292.583  
                      

323.938  
                       

355.624  
            

387.034  
                        

417.503  
                       

442.221  
                       

461.899  
                        

477.910  
                       

489.767  
                         

501.919  
                        

514.373  
       

527.136  
                        

540.217  
                       

553.622  
                        

567.361  
                         

581.441  
                         

595.871  
                          

43.251  
                          

47.887  
                          

52.570  
                           

57.214  
                           

61.718  
                          

65.372  
                          

68.281  
                         

70.648  
                         

72.400  
             

74.197  
                         

76.038  
                          

77.925  
                          

79.858  
                          

81.840  
                          

83.871  
                          

85.952  
                         

88.085  
                           

16.537  
                           

18.310  
                          

20.100  
                          

21.876  
                         

23.598  
                         

24.995  
                          

26.107  
               

27.012  
                         

27.682  
                         

28.369  
                         

29.073  
                          

29.795  
                         

30.534  
                          

31.292  
                         

32.068  
    

32.864  
                         

33.680  

                                  

                                  
                     

1.150.906  
                     

1.237.285  
                    

1.323.840  
                    

1.409.083  
                     

1.491.396  
                     

1.558.480  
                     

1.612.407  
                    

1.656.849  
                    

1.690.628  
                      

1.725.166  
                    

1.760.480  
                     

1.796.589  
                     

1.833.510  
                     

1.871.263  
                    

1.909.867  
                    

1.949.344  
                     

1.989.712  
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Bilag 15 Aktiver Historisk og forecast/del 3 
 

2032/2033   2033/2034   2034/2035   2035/2036   2036/2037   2037/2038  

            
            
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                           

10.791  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  
                            

7.983  

            

            

            

            
                      

322.933  
                       

327.045  
                        

331.210  
                       

335.428  
                       

339.700  
                      

344.026  

            

            
                        

247.675  
                       

250.829  
                       

254.023  
                        

257.258  
                       

260.534  
                       

263.852  
                       

570.608  
                        

577.874  
                    

585.233  
                       

592.686  
                      

600.234  
                       

607.878  

            
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  
                           

19.841  

            
                          

16.866  
                           

17.081  
                          

17.299  
                            

17.519  
                           

17.742  
                          

17.968  
                           

11.008  
                            

11.148  
                           

11.290  
                           

11.434  
                            

11.579  
                            

11.727  

            
                            

37.171  
                         

38.093  
                         

39.039  
                         

40.008  
                           

41.001  
                          

42.018  
                          

63.721  
    

65.303  
                         

66.923  
                         

68.584  
                          

70.287  
                         

72.032  
                         

557.559  
                         

571.397  
                        

585.579  
                        

600.114  
                         

615.010  
                       

630.276  
                       

610.660  
                        

625.816  
                       

641.349  
                       

657.268  
                   

673.582  
                      

690.303  
                          

90.271  
                          

92.512  
                         

94.808  
                           

97.161  
                          

99.573  
                        

102.045  
       

34.516  
                          

35.372  
                         

36.250  
                           

37.150  
                         

38.072  
                          

39.017  

            

            
                   

2.030.994  
   

2.073.211  
                     

2.116.386  
                    

2.160.539  
                   

2.205.696  
                     

2.251.879  
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Bilag 16 Passiver Historisk og forecast/del 1 
 
Passiver:                                

         2003/2004   2004/2005   2005/2006   2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013   2013/2014   2014/2015  

 Aktiekapital        
                        

26.000  
                         

26.000  
                         

26.000  
                         

26.000  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                   

26.237  
                         

26.237  

 Reserve for sikringstransaktioner        
                                  

-   
                                   

-   
                              

1.137  
                             

2.158  
              

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                              

-   
                                   

-   

 Reserve for kursregulering        
                          

31.987  
                         

33.697  
                             

(396) 
                         

(3.948) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 

 Overført resultat        
                        

39.234  
                           

38.515  
                          

81.398  
                         

119.057  
                         

158.756  
                        

167.802  
                          

177.577  
           

195.044  
                      

222.899  
                        

252.109  
                         

281.517  
                         

311.585  
 Aktionære i BoConcept Holding A/S 
andel af egenkapitalen        

                          
97.221  

  
98.212  

                        
108.139  

                        
143.267  

                        
174.809  

                        
183.855  

                       
193.630  

                         
211.097  

                       
238.952  

                       
268.162  

                        
297.570  

                       
327.638  

 Minoritetsinteresser        
                                  

-   
                                   

-   
                               

363  
        

69  
                                   

-                 

 Egenkapital i alt        
                          

97.221  
                          

98.212  
                        

108.502  
                       

143.336  
             

174.809  
                        

183.855  
                       

193.630  
                         

211.097  
                       

238.952  
                       

268.162  
                        

297.570  
                       

327.638  

                                

                                

                                

 langfristet gæld                                

 Udskudt skat        
                            

1.304  
                                   

-   
                  

29.710  
                         

30.336  
                         

30.220  
                           

33.110  
                         

33.889  
                          

35.057  
                         

36.672  
                         

38.222  
      

39.670  
                          

41.056  
 Realkredit og kredit institutter + 
Banker & fin Leasing        

                        
137.598  

                        
135.072  

                       
120.026  

                          
95.887  

                          
87.416  

                         
63.728  

                          
59.193  

                           
58.851  

                           
56.591  

                         
47.604  

                          
47.657  

                
51.991  

 Indarbejdet Operationel leasing        
                         

107.719  
                         

82.068  
                          

76.345  
                         

113.192  
                        

112.640  
                         

98.308  
                        

100.858  
                       

104.682  
                         

109.971  
                         

115.045  
                         

119.785  
                       

124.320  

                                

 kortfristet                                

 Realkredit- og kreditinstitutter        
                       

190.522  
                        

182.133  
                          

97.126  
                          

98.133  
                          

62.138  
                     

42.485  
                         

39.462  
                         

39.234  
                          

37.727  
                          

31.736  
                            

31.771  
                          

34.661  

 Leverandørgæld        
                

47.228  
                         

53.288  
                          

70.164  
                         

65.400  
                         

70.643  
                          

67.319  
                          

72.166  
                         

80.945  
     

95.190  
                         

110.272  
                         

125.567  
                         

141.301  

 Forudbetaling fra kunder        
                           

4.008  
                          

13.654  
                       

16.080  
                          

24.597  
                           

17.556  
                          

16.287  
                          

17.460  
                          

19.583  
                         

23.030  
                         

26.679  
        

30.379  
                          

34.186  

 Andre gældsforpligtelser        
                         

50.789  
                          

46.126  
                         

53.864  
                         

65.984  
                          

58.198  
                           

65.147  
                         

69.838  
                         

78.334  
                           

92.119  
                         

106.714  
                          

121.517  
                        

136.743  

 Skyldig selskabsskat        
                              

823  
                                 

62  
                            

3.787  
                          

17.996  
                           

16.910  
                          

14.439  
                          

19.485  
                         

23.395  
                          

29.781  
                          

37.132  
                         

39.923  
                          

40.801  

 Indarbejdet operationel leasing        
                         

27.838  
          

21.209  
                          

19.730  
                         

29.252  
                          

29.109  
                          

42.132  
                         

43.225  
                         

44.864  
                          

47.130  
                         

49.305  
                           

51.337  
                         

53.280  

 Foreslået udbytte        
                                  

-   
                                   

-   
                                   

-   
      

5.200  
                         

20.990  
                          

36.184  
                           

43.115  
                         

46.645  
                         

54.093  
                            

71.755  
                       

78.574  
                         

80.042  

                                

 I alt        
                      

665.049  
                       

633.005  
                       

595.333  
                       

689.313  
                       

681.066  
     

662.994  
                       

692.321  
                       

742.686  
                        

821.257  
                       

902.625  
                       

983.750  
                     

1.066.019  
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Bilag 16 Passiver Historisk og forecast/del 2 
 
                                  

 
2015/2016  

 
2016/2017  

 
2017/2018  

 
2018/2019  

 
2019/2020  

 
2020/2021  

 
2021/2022  

 
2022/2023  

 
2023/2024  

 
2024/2025   2025/2026  

 
2026/2027  

 
2027/2028  

 
2028/2029  

 
2029/2030  

 
2030/2031   2031/2032  

  
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                         
26.237  

                   
26.237  

                         
26.237  

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

        
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                        
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                                   
-   

                         
(10.184) 

     
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                       
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

                         
(10.184) 

       
(10.184) 

                      
342.836  

                       
374.829  

                       
407.047  

                       
438.897  

                       
469.736  

                       
494.801  

                        
514.836  

    
531.225  

                       
543.496  

                       
556.060  

                       
568.923  

                       
582.093  

                         
595.577  

                      
609.383  

                        
623.518  

                       
637.992  

                         
652.811  

                       
358.889  

                      
390.882  

                       
423.100  

                       
454.950  

                       
485.789  

                        
510.854  

                       
530.889  

                        
547.278  

                        
559.549  

                         
572.113  

                       
584.976  

                        
598.146  

                        
611.630  

                       
625.436  

                        
639.571  

                       
654.045  

                      
668.864  

                                  
                       

358.889  
                      

390.882  
                       

423.100  
                     

454.950  
                       

485.789  
                        

510.854  
                       

530.889  
                        

547.278  
                        

559.549  
                         

572.113  
                       

584.976  
                

598.146  
                        

611.630  
                       

625.436  
                        

639.571  
                       

654.045  
                      

668.864  

                                  

                                  

                                  

                                  
                         

42.408  
                          

43.719  
                         

44.978  
                          

46.176  
                         

47.306  
                         

48.250  
                         

49.047  
                          

49.745  
                         

50.340  
                          

50.941  
                            

51.551  
                          

52.168  
                          

52.793  
           

53.426  
                          

54.067  
                           

54.716  
                          

55.374  
                         

59.262  
                           

69.118  
                          

81.748  
                          

96.471  
                         

97.443  
                          

94.214  
                           

91.153  
                         

89.034  
                          

86.616  
                          

87.241  
                         

88.095  
              

88.971  
                          

89.857  
                          

90.752  
                           

91.657  
                          

92.572  
                         

93.496  
                        

128.748  
                       

133.038  
                         

137.159  
                        

141.084  
                        

144.782  
                        

147.870  
                        

150.480  
                         

152.767  
                         

154.712  
                      

156.682  
                         

158.677  
                        

160.697  
                        

162.744  
                        

164.816  
                         

166.915  
                       

169.040  
                          

171.193  

                                  

                                  
                         

39.508  
                         

46.079  
                         

54.499  
                          

64.314  
                         

64.962  
                         

62.809  
                         

60.768  
                          

59.356  
                          

57.744  
                           

58.161  
                          

58.730  
                          

59.314  
                         

59.904  
                

60.501  
                           

61.105  
                           

61.714  
                         

62.330  
                          

157.741  
                        

174.645  
                         

191.728  
                      

208.662  
                       

225.088  
                        

238.415  
                      

249.024  
                        

257.656  
                      

264.048  
                       

270.600  
                        

277.314  
                        

284.195  
                        

291.247  
                       

298.475  
                       

305.882  
                        

313.473  
                        

321.252  
                          

38.163  
                         

42.253  
                        

46.386  
                         

50.483  
                          

54.457  
                           

57.681  
                         

60.248  
                         

62.336  
                         

63.883  
                         

65.468  
             

67.092  
                          

68.757  
                         

70.463  
                          

72.212  
                         

74.004  
                          

75.840  
                          

77.722  
                        

152.652  
                         

169.011  
                        

185.543  
                        

201.931  
                        

217.827  
                       

230.724  
                       

240.991  
                      

249.344  
                         

255.531  
                         

261.871  
                      

268.369  
                       

275.028  
                        

281.852  
                      

288.846  
                       

296.014  
                       

303.361  
                       

310.889  
                         

40.463  
                         

38.807  
                          

35.691  
                          

31.376  
                          

33.124  
                           

35.150  
                          

36.916  
           

38.344  
                         

39.506  
                         

40.424  
                          

41.258  
                          

42.105  
                         

42.970  
                         

43.854  
                          

44.758  
                         

45.682  
                         

46.626  
                           

55.178  
                           

57.016  
                          

58.783  
                         

60.464  
                         

62.049  
                   

63.373  
                         

64.492  
                          

65.472  
                         

66.305  
                          

67.149  
                         

68.004  
                         

68.870  
                          

69.747  
        

70.635  
                           

71.535  
                         

72.446  
                         

73.368  
                          

77.894  
                           

72.717  
                         

64.226  
                          

53.172  
                          

58.568  
                           

69.141  
                          

78.401  
                           

85.517  
                         

92.395  
                           

94.517  
                          

96.415  
       

98.338  
                       

100.303  
                        

102.310  
                        

104.361  
                        

106.456  
                        

108.597  

                                  
                     

1.150.906  
                     

1.237.285  
                    

1.323.840  
                    

1.409.083  
                     

1.491.396  
                     

1.558.480  
                     

1.612.407  
                    

1.656.849  
                    

1.690.628  
  

1.725.166  
                    

1.760.480  
                     

1.796.589  
                     

1.833.510  
                     

1.871.263  
                    

1.909.867  
                    

1.949.344  
                     

1.989.712  
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Bilag 16 Passiver Historisk og forecast/del 3 
 
            

 2032/2033   2033/2034   2034/2035   2035/2036   2036/2037   2037/2038  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                         

26.237  
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                                   

-   
                     

-   
                                   

-   
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                         

(10.184) 
                       

667.985  
                        

683.521  
                      

699.430  
                         

715.720  
                       

732.399  
                       

749.479  
                      

684.038  
                     

699.574  
                        

715.483  
                         

731.773  
                       

748.452  
                        

765.532  

            
                      

684.038  
                       

699.574  
                        

715.483  
   

731.773  
                       

748.452  
                        

765.532  

            

            

            

            
                         

56.040  
                           

56.714  
                          

57.397  
     

58.089  
                          

58.790  
                         

59.499  
                         

94.430  
                          

95.373  
                         

96.327  
                          

97.291  
                         

98.264  
                         

99.248  
                        

173.373  
                         

175.580  
                         

177.816  
                        

180.081  
                        

182.374  
                        

184.697  

            

            
                         

62.953  
                         

63.582  
                          

64.218  
                         

64.860  
                           

65.510  
                          

66.166  
                       

329.225  
         

337.396  
                         

345.771  
                       

354.353  
                       

363.149  
                        

372.163  
                           

79.651  
                          

81.628  
                         

83.654  
                           

85.731  
                          

87.859  
                         

90.039  
                        

318.605  
                        

326.513  
                        

334.617  
                      

342.922  
                      

351.434  
                        

360.158  
                          

47.592  
                          

48.579  
                         

49.589  
                          

50.621  
                           

51.676  
                          

52.754  
      

74.303  
                          

75.249  
                          

76.207  
                            

77.177  
                          

78.160  
                           

79.156  
                         

110.785  
                     

113.021  
                         

115.306  
                          

117.641  
                       

120.028  
                        

122.467  

            
                   

2.030.994  
                     

2.073.211  
                     

2.116.386  
                    

2.160.539  
                   

2.205.696  
                     

2.251.879  
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Bilag 17 Forecast resultatopgørelse  /del 1  
Regnskabsperiode: 1. maj – 30 
april       2003/2004   2004/2005  

 
2005/2006  

 
2006/2007  

 
2007/2008  

 
2008/2009  

 
2009/2010  

 
2010/2011  

 
2011/2012  

 
2012/2013  

 
2013/2014  

 
2014/2015  

                              

 Oms vækst  - Total omsætning      8,69% 7,27% 19,59% 10,00% 9,10% -4,9% 7,2% 12,2% 17,6% 15,8% 13,9% 12,5% 

 Oms vækst  - BoConcept segment      29,50% 41,75% 29,29% 25,12% 16,29% -4,9% 7,2% 12,2% 17,6% 15,8% 13,9% 12,5% 

 Prodtions omk - % af oms      58,10% 58,07% 58,07% 58,06% 58,37% 58,1% 58,1% 58,1% 58,1% 58,1% 59,0% 60,0% 

                              

 Bruttoavance - % af oms     % af oms  41,90% 41,93% 41,93% 41,94% 41,63% 41,90% 41,90% 41,90% 41,90% 41,90% 41,00% 40,00% 

                              

 Andre driftindtægter     % af oms  0,05% 0,24% 0,09% 0,05% 0,32% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

 Salg- og distributionsomkostninger     % af oms  28,3% 29,0% 26,7% 26,6% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 

 Administrationsomk.     % af oms  14,4% 11,8% 6,6% 5,6% 5,5% 5,55% 5,46% 5,31% 5,11% 4,94% 4,79% 4,65% 

 Andre driftomkostninger     % af oms  3,01% 0,53% 0,70% 0,34% 0,15% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 

                              

 Af- og nedskrivninger  
% af tilknyttet 
aktiv                         

 Goodwill      24,4% 48,2% 63,0% 0,3% 14,4%               

 Software      108,1% 191,7% 67,1% 22,9% 22,5%               

 Grunde & Bygninger      5,7% 6,9% 6,8% 8,3% 6,4%               

 Indretning af lejede lokaler      21,0% 19,1% 60,8% 21,5% 29,6%               

 Tekniske anlæg og maskiner      18,6% 19,3% 26,9% 29,0% 25,9%               

 Driftmidler og inventar      49,9% 47,5% 56,6% 52,3% 45,7%               

 I alt % af tilknyttede aktiver      13,7% 15,0% 18,9% 18,1% 17,6% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

 (Afskrivninger i % af omsætning)      4,6% 4,3% 4,0% 2,8% 2,7% 2,9% 2,8% 2,6% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8% 
                              

 EBIT      -2,3% 1,6% 4,0% 6,63% 6,9% 6,5% 6,7% 7,1% 7,6% 7,9% 7,4% 6,6% 
                              

 Fin indtægter      0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

 Fin omkostninger      2,3% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

                              

 Skatteprocent      0,8% 88,8% 54,6% 31,4% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 

 minoritets interesser      
                     

-   
                    

-   -0,94% -0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                              

 Payout ratio:            12,3% 79,7% 80,0% 81,5% 72,8% 66,0% 71,1% 72,8% 72,7% 

 Fordeling:  Udbytte               53,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                 Aktietilbagekøb              46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 
Bilag 17 Forecast resultatopgørelse    /del 2 
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2015/
2016  

 
2016/

2017  

 
2017/

2018  

 
2018/

2019  

 
2019/

2020  

 
2020/

2021  

 
2021/

2022  

 
2022/

2023  

 
2023/

2024  

 
2024/

2025  

 
2025/

2026  

 
2026/

2027  

 
2027/

2028  

 
2028/

2029  

 
2029/

2030  

 
2030/

2031  

 
2031/

2032  

 
2032/

2033  

 
2033/

2034  

 
2034/

2035  

 
2035/

2036  

 
2036/

2037  

 
2037/

2038  

                                              

11,6% 10,7% 9,8% 8,8% 7,9% 5,9% 4,4% 3,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

11,6% 10,7% 9,8% 8,8% 7,9% 5,9% 4,4% 3,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

61,0% 62,0% 63,0% 64,0% 64,2% 64,3% 64,4% 64,5% 64,5% 64,5% 64,6% 64,6% 64,6% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,8% 64,8% 64,8% 64,9% 64,9% 64,9% 

                                              
39,00

% 38,00% 37,00% 36,04% 35,84% 35,71% 35,62% 35,54% 35,50% 35,47% 35,44% 35,41% 35,37% 35,34% 35,31% 35,28% 35,25% 35,22% 35,19% 35,16% 35,13% 35,11% 35,08% 

                                              

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 

4,53% 4,42% 4,32% 4,24% 4,16% 4,10% 4,06% 4,02% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              
                                              

                                              

                                              
18,00

% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 

                                              

5,9% 5,1% 4,3% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 

                                              

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

                                              

27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 27,7% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                                              

71,4% 69,4% 66,6% 62,5% 65,5% 73,4% 79,6% 83,9% 88,3% 88,3% 88,2% 88,2% 88,1% 88,1% 88,1% 88,0% 88,0% 88,0% 87,9% 87,9% 87,8% 87,8% 87,8% 
100,0

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Bilag 18 Forecast Aktiver /del 1 
 

      
 2003/ 
2004  

 2004/ 
2005  

 2005/ 
2006  

 2006/ 
2007  

 2007/ 
2008  

 2008/ 
2009  

 2009/ 
2010  

 2010/ 
2011  

 2011/ 
2012  

 2012/ 
2013  

 2013/ 
2014  

 2014/ 
2015  

 2015/ 
2016  

 2016/ 
2017  

 2016/ 
2018  

 2016/ 
2019  

 Aktiver:                                      

 Goodwill   % af oms  0,5% 0,3% 0,2% 1,4% 0,9%   Uændret absolut beløb                 

 Masterrettigheder   % af oms  0,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7%   Uændret absolut beløb                 

 Software   % af oms  0,10% 0,05% 0,03% 0,11% 0,49%                       

                                      

 Grunde og bygninger   % af oms  16,6% 15,0% 12,2% 8,4% 8,2%                       

 Indretning lejede lokaler   % af oms  1,4% 2,0% 1,0% 1,5% 1,1%   
 %-vis årlig vækst for grå poster er estimeret under ét  
            

 Teknisk anlæg og maskiner   % af oms  12,8% 10,2% 7,0% 4,6% 4,9% -0,9% 2,6% 3,8% 5,1% 4,6% 4,1% 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 

 Driftmateriel og inventar   % af oms  1,4% 1,4% 0,9% 0,8% 0,8%                       

 Materielle aktiver under udførelse   % af oms  0,3% 0,1% 0,2% 0,8% 0,7%                       

                   % årlig vækst                  

 Indarbejdet operationel leasing   % af oms  18,3% 13,0% 10,1% 13,6% 12,4% -0,9% 2,6% 3,8% 5,1% 4,6% 4,1% 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 

                                      

       % af omsætning                              

 Udskudt skatte aktiv - % af anlægsaktiver      0,0% 0,6% 10,6% 13,9% 11,1%   Uændret absolut beløb                 

 Værdipapirer      0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%    årlig vækst                    

 Deposita      1,3% 1,3% 0,8% 1,0% 0,8% -0,9% 2,6% 3,8% 5,1% 4,6% 4,1% 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 

 Andre udlån      0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% -0,9% 2,6% 3,8% 5,1% 4,6% 4,1% 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 

                                      

 Råvarer   % af oms  3,2% 2,5% 2,1% 1,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

 Varer under fremstilling   % af oms  3,3% 2,6% 1,9% 2,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

 Fremtillede færdigvarer og handelsvarer   % af oms  15,0% 11,3% 8,2% 9,7% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   % af oms  11,1% 12,6% 11,2% 12,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

 Andre tilgodehavender   % af oms  1,9% 3,5% 2,5% 3,4% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

 Likvide beholdninger   % af oms  1,98% 2,35% 0,83% 0,95% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
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Bilag 18 Forecast Aktiver /del 2 
 

  
2019/ 
2020  

 2020/ 
2021  

 2021/ 
2022  

 2022/ 
2023  

 2023/ 
2024  

 2024/ 
2025  

 2025/ 
2026  

 2026/ 
2027  

 2027/ 
2028  

 2028/ 
2029  

 2029/ 
2030  

 2030/ 
2031  

 2031/ 
2032  

 2032/ 
2033  

 2033/ 
2034  

 2034/ 
2035  

 2035/ 
2036  

 2036/ 
2037  

 2037/ 
2038  

 Aktiver:                                        

 Goodwill                                        

 Masterrettigheder                                        

 Software                                        

                                        

 Grunde og bygninger                                        

 Indretning lejede lokaler                                        

 Teknisk anlæg og maskiner  2,6% 2,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

 Driftmateriel og inventar                                        

 Materielle aktiver under udførelse                                        

                                        

 Indarbejdet operationel leasing  2,6% 2,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

                                        

                                        

 Udskudt skatte aktiv - % af anlægsaktiver                                        

 Værdipapirer                                        

 Deposita  2,6% 2,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

 Andre udlån  2,6% 2,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

                                        

 Råvarer  0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

 Varer under fremstilling  1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

 Fremtillede færdigvarer og handelsvarer  10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

 Andre tilgodehavender  1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

 Likvide beholdninger  0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

                                        

 
 



 118 

Bilag 19 Forecast Passiver /del 1 
 

      
 2003/ 

2004  
 2004/ 

2005  
 2005/ 

2006  
 2006/ 

2007  
 2007/ 

2008  
 2008/ 

2009  
 2009/ 

2010  
 2010/ 

2011  
 2011/ 

2012  

 
2012/2

013  
 2013/ 

2014  
 2014/ 

2015  
 2015/ 

2016  
 2016/ 

2017  
 2017/ 

2018  
 2018/ 

2019  

 Aktiekapital                                      

 Reserve for sikringstransaktioner                                      

 Reserve for kursregulering                                      

 Overført resultat                                      

 Foreslået udbytte                                      

                                      
 Aktionære i BoConcept Holding A/S andel af 
egenkapitalen                                    

 Minoritetsinteresser                                      

                                      

                                      

 langfristet gæld                                      

 Udskudt skat  
 % af 
anlægsaktiver  0,5% 0,0% 14,6% 17,8% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 

 Realkredit og kredit institutter  -% 
af akt      20,69% 21,34% 20,16% 13,91% 12,84%    residual                    

 Indarbejdet operationel leasing                                      

                                      

 Kortfristet                                      
 Realkredit- og kreditinstitutter -% 
af akt      28,65% 28,77% 16,31% 14,24% 9,12%    residual                    

                                      

 Leverandørgæld - % af oms      6,4% 6,7% 7,4% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 
 Forudbetaling fra kunder  - % af 
oms      0,5% 1,7% 1,7% 2,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 
 Andre gældsforpligtelser  - % af 
oms      6,8% 5,8% 5,7% 6,3% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

 Skyldig selskabsskat  - % af oms                                 

 Indarbejdet operationel leasing                                      
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Bilag 19 Forecast Passiver /del 2 
 

2019/ 
2020  

 2020/ 
2021  

 2021/ 
2022  

 2022/ 
2023  

 2023/ 
2024  

 2024/ 
2025  

 2025/ 
026  

 
2026/20

27  
 2027/ 
2028  

 2028/ 
2029  

 2029/ 
2030  

 2030/ 
2031  

 2031/ 
2032  

 2032/ 
2033  

 2033/ 
2034  

 2034/ 
2035  

 2035/ 
2036  

 2036/ 
2037  

 2037/ 
2038  

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 
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Bilag 20 – Udvikling i antal brand stores på kvartalsplan 
 
  2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013  

                                                         

Brand Stores:  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4  

Nyåbninger: 
          

8  
         

16  
           

5  
         

13  
           

7  
          

11  
         

10  
         

10  
  

10  
         

10  
           

7  
          

6  
          

6  
           

5  
           

7  
          

8  
          

8  
          

9  
         

10  
         

12  
         

10  
          

11  
         

12  
         

13  
         

11  
          

12  
         

11  
      

14  

Lukninger: 
          

3  
           

5  
           

1  
          

3  
         

-   
           

1  
           

1  
           

5  
         

-   
           

5  
           

5  
          

4  
           

5  
           

5  
          

3  
          

4  
          

3  
     

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
          

2  
Antal Brand 
Stores i alt 

      
168  

       
179  

      
183  

      
193  

     
200  

      
210  

      
219  

     
224  

     
234  

     
239  

      
241  

     
243  

     
244  

     
244  

     
248  

      
252  

      
257  

     
264  

      
272  

     
282  

     
290  

     
299  

     
309  

     
320  

     
329  

  
339 

      
348  

     
360  

 i 
projektafdeling    

        
25  

        
34   i.o.  

  
24  

        
25  

        
26   i.o.  

        
35                                        

                                                          

 



 121 

Bilag 21  Udregning af Free cashflow /del 1 
                               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
 2008/ 

2009  
 2009/ 

2010  
 2010/ 

2011  
 2011/ 

2012  
 2012/ 

2013  
 2013/ 

2014  
 2014/ 

2015  
 2015/ 

2016  
 2016/ 

2017  
 2017/ 

2018  
 2018/ 

2019  
 2019/ 

2020  
 2020/ 

2021  
 2021/ 

2022  
 2022/ 

2023  

NOPLAT 
                        

60.454,5  
     

63.778,9  
                         

74.941,2  
                         

93.035,5  
                        

111.567,5  
                     

117.399,5  
                      

119.190,2  
                     

118.284,3  
                      

114.150,2  
                    

106.396,9  
                     

95.704,7  
                     

101.048,9  
                    

105.488,9  
                    

109.070,6  
                      

112.003,1  

Afskrivninger 
                         

31.920,3  
            

32.960,5  
                         

33.815,6  
                         

35.097,4  
                       

36.870,8  
                      

38.571,9  
                       

40.161,4  
                       

41.681,7  
                      

43.166,2  
    

44.604,5  
                     

45.986,5  
                     

47.302,2  
                     

48.542,0  
                     

49.577,5  
                     

50.452,7  

Gross cash flow 
                        

92.374,8  
                     

96.739,4  
                      

108.756,8  
                         

128.132,9  
                      

148.438,3  
                     

155.971,4  
                     

159.351,5  
                    

159.966,0  
                     

157.316,4  
                   

151.001,5  
                      

141.691,2  
                      

148.351,1  
                    

154.030,9  
                    

158.648,0  
                    

162.455,8  

                                
Investments in 
operating working 
capital 

        
14.793,8  

                      
(4.766,7) 

                       
(14.265,0) 

                       
(22.497,2) 

                      
(23.187,4) 

                    
(28.138,8) 

                   
(30.848,2) 

                   
(33.472,6) 

     
(35.729,3) 

                   
(37.545,5) 

                   
(38.492,5) 

                      
(31.451,1) 

                   
(25.002,3) 

                    
(19.770,7) 

                    
(16.098,8) 

Net capital 
expenditures 

                    
(30.213,3) 

                    
(37.710,9) 

                      
(40.936,9) 

                       
(44.949,4) 

                      
(46.321,7) 

                    
(47.402,1) 

                   
(48.607,6) 

                   
(49.928,9) 

                    
(51.156,9) 

                   
(52.282,2) 

                   
(53.295,9) 

                     
(54.190,1) 

                   
(54.294,5) 

                   
(54.439,9) 

                     
(54.711,9) 

Investment in 
capitalized 
operating leases 

                
1.309,2  

                      
(3.643,3) 

                         
(5.461,7) 

                           
(7.556,1) 

                        
(7.248,4) 

                      
(6.772,4) 

                      
(6.477,9) 

                      
(6.325,2) 

                       
(6.128,5) 

                      
(5.888,4) 

                      
(5.606,0) 

                      
(5.282,7) 

                        
(4.411,9) 

                      
(3.729,2) 

                      
(3.266,6) 

Investment in 
goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Change in other 
operating assets 

                               
147,3  

                          
(410,0) 

                             
(614,7) 

                             
(850,4) 

                            
(815,8) 

                
(762,2) 

                         
(729,0) 

                           
(711,9) 

                         
(689,7) 

                         
(662,7) 

                         
(630,9) 

                         
(594,5) 

                         
(496,5) 

      
(419,7) 

                         
(367,6) 

                                

Gross investment 
                       

(13.962,9) 
                   

(46.530,9) 
                       

(61.278,3) 
                       

(75.853,0) 
            

(77.573,2) 
                   

(83.075,5) 
                   

(86.662,7) 
                   

(90.438,6) 
                   

(93.704,4) 
                   

(96.378,9) 
                   

(98.025,4) 
                     

(91.518,4) 
                   

(84.205,2) 
                   

(78.359,5) 
                   

(74.445,0) 

                                

Free cash flow 
                          

78.411,9  
                     

50.208,5  
                        

47.478,5  
                         

52.279,9  
     

70.865,1  
                     

72.895,9  
                     

72.688,8  
                     

69.527,4  
                      

63.612,0  
                     

54.622,6  
                     

43.665,8  
                     

56.832,7  
         

69.825,7  
                     

80.288,5  
                      

88.010,8  
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Bilag 21  Free cashflow / del 2 
                                

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T1 
 2023/ 

2024  
 2024/ 

2025  
 2025/ 

2026  
 2026/ 

2027  
 2027/ 

2028  
 2028/ 

2029  
 2029/ 

2030  
 2030/ 

2031  
 2031/ 

2032  
 2032/ 

2033  
 2033/ 

2034  
 2034/ 

2035  
 2035/ 

2036  
 2036/ 

2037  
 2037/ 

2038    
                     

114.366,4  
                     

116.459,2  
                      

118.615,3  
              

120.821,6  
                    

123.073,9  
                    

125.343,5  
                     

127.631,0  
                    

129.967,7  
                    

132.354,0  
                    

134.790,5  
                    

137.278,4  
                    

139.818,9  
                     

142.413,7  
                     

145.061,7  
                    

147.767,6  
                  

150.494,5  
                       

51.219,4  
                       

51.871,5  
                     

52.532,0  
                     

53.200,8  
                     

53.878,2  
                     

54.564,3  
                     

55.249,0  
                     

55.942,5  
                      

56.645,1  
                     

57.356,9  
                     

58.077,8  
                      

58.808,1  
                     

59.547,8  
                     

60.297,2  
                      

61.056,3    
                    

165.585,8  
                    

168.330,7  
                      

171.147,3  
                    

174.022,4  
                    

176.952,2  
                    

179.907,7  
                    

182.879,9  
                     

185.910,2  
                     

188.999,1  
                     

192.147,4  
                    

195.356,2  
                    

198.627,0  
                     

201.961,5  
   

205.358,9  
                   

208.823,8    

                                
                      

(11.821,5) 
                     

(12.381,0) 
                    

(12.785,2) 
                      

(13.110,5) 
                    

(13.438,9) 
   

(13.340,1) 
                    

(13.690,5) 
                    

(14.043,0) 
                    

(14.396,9) 
                    

(14.759,3) 
                     

(15.130,8) 
                      

(15.511,6) 
                     

(15.901,7) 
      

(16.302,4) 
                     

(16.712,0)   
                   

(54.842,3) 
                   

(55.540,7) 
                   

(56.247,9) 
                   

(56.964,2) 
                   

(57.689,6) 
                    

(58.368,1) 
               

(59.102,2) 
                   

(59.845,8) 
                    

(60.599,1) 
                     

(61.362,1) 
                    

(62.135,0) 
                    

(62.917,9) 
                    

(63.710,9) 
                    

(64.514,2) 
                   

(65.327,9)   
                      

(2.778,7) 
                        

(2.814,1) 
                      

(2.850,0) 
                      

(2.886,3) 
                       

(2.923,1) 
                       

(2.917,4) 
                      

(2.955,3) 
                  

(2.993,6) 
                      

(3.032,5) 
                       

(3.071,8) 
                         

(3.111,7) 
                       

(3.152,0) 
                       

(3.192,9) 
                      

(3.234,2) 
                       

(3.276,1)   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
                          

(312,7) 
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Bilag 22 – Udregning af fair value specificeret 

  År 

Free cash  
flow 

(i tusinde kr) 
Discount 

 factor 

Present 
 value 

 of FCF andel kurspoint Akk kursp 

E1  2008/09                        78.411,9  0,90009                     70.577,7  10,7% 17,1 17,1 

E2 2009/10                      50.208,5  0,81016                      40.677,1  6,2% 9,9 27,0 

E3 2010/11                       47.845,1  0,72922                     34.889,6  5,3% 8,5 35,4 

E4 2011/12                      52.267,8  0,65636                     34.306,6  5,2% 8,3 43,8 

E5 2012/13                      70.830,0  0,59079                      41.845,3  6,3% 10,1 53,9 

E6 2013/14                      72.860,9  0,53176                     38.744,5  5,9% 9,4 63,3 

E7 2014/15                      72.652,8  0,47863                     34.773,9  5,3% 8,4 71,7 

E8 2015/16                      69.490,3  0,43081                     29.937,2  4,5% 7,3 79,0 

E9 2016/17                       63.574,1  0,38777                      24.652,1  3,7% 6,0 85,0 

E10 2017/18                      54.584,3  0,34903                       19.051,4  2,9% 4,6 89,6 

E11 2018/19                      43.672,4  0,31416                       13.719,9  2,1% 3,3 92,9 

E12 2019/20                      56.822,9  0,28277                      16.067,7  2,4% 3,9 96,8 

E13 2020/21                      69.805,9  0,25452                      17.766,8  2,7% 4,3 101,1 

E14 2021/22                      80.262,7  0,22909                      18.387,3  2,8% 4,5 105,6 

E15 2022/23                      87.979,3  0,20620                        18.141,4  2,7% 4,4 110,0 

E16 2023/24                      95.794,0  0,18560                      17.779,2  2,7% 4,3 114,3 

E17 2024/25                       97.241,7  0,16706                      16.244,8  2,5% 3,9 118,2 

E18 2025/26                      98.905,5  0,15037                       14.871,9  2,3% 3,6 121,8 

E19 2026/27                    100.698,5  0,13534                      13.628,7  2,1% 3,3 125,1 

E20 2027/28                    102.533,4  0,12182                      12.490,6  1,9% 3,0 128,2 

E21 2028/29                    104.406,0  0,10965                       11.448,0  1,7% 2,8 131,0 

E22 2029/30                     106.317,0  0,09869                      10.492,8  1,6% 2,5 133,5 

E23 2003/31                    108.260,0  0,08883                         9.617,1  1,5% 2,3 135,8 

E24 2031/32                     110.250,5  0,07996                        8.815,4  1,3% 2,1 138,0 

E25 2031/32                     112.282,4  0,07197                       8.080,9  1,2% 2,0 139,9 

E26 2032/33                      114.356,1  0,06478                       7.407,9  1,1% 1,8 141,7 

E27 2033/34                     116.472,6  0,05831                        6.791,2  1,0% 1,6 143,4 

E28 2034/35                     118.632,8  0,05248                       6.226,0  0,9% 1,5 144,9 

E29 2035/36                    120.837,7  0,04724                        5.708,1  0,9% 1,4 146,3 

E30 2036/37                    123.088,3  0,04252                       5.233,5  0,8% 1,3 147,5 

T     0,03827                     52.089,0  7,9% 12,6 160,2 

  Present value of free cash flow                    660.464,0  100,0%     

                

  Mid-year adjustment factor (cashflow) 1,0540       

  Value of operations           696.155,4        

                

  Add: Value of excess cash                                    -         

  Add: Value of long-term investments                                    -         

  Less: Paid dividend                     (20.990,0)       

  Less: Value of debt                   (149.554,0)       

  Less: Value of capitalized operation leases                  (141.749,4)       

  Equity Value at 30. april 2008                    383.862,0        

  Time adjustment factor (31.10.2008) 0,0684                     26.239,5        

  Total value of equity                       410.101,4        

                

  Antal aktier                      2.560.443        

  Kurs per aktie     160,2       
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