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1. Executive summary 
 

The purpose of this assignment was to assess the value of Bang & Olufsen A/S and 

to investigate how the different models can be applied from the normal small investor 

viewpoint.  In order to address the value of the company, the strategic analysis of the 

company is also included in the assignment.  

Strategic Analysis  

The new strategic plan ”Pole Position" has the ambition to bring B&O through the 

financial crisis and stop the downward slope of the yearly revenue. The drivers for 

growth are product development, one technology platform for all products, optimized 

sales organization, and cost saving programs, more B1 shops (distribution 

expansion).  The expectation for 2009/10 has been adjusted downwards. The major 

part of the revenue comes from the B1 shops and even though there has been a net 

decline in the number of shops until now,  The intention is still to open more shops in 

growth markets such as China and Russia (+5).  The target group for B&O has been 

growing in size and real income, but as the demand for long term consumer goods 

within the luxury are under pressure – some trend to go towards value-for-money. 

Even though the target group has a certain buying strength, the financial crisis has 

been hitting the company and its customers hard. The possibilities to expand the 

activities towards co-branding with the car and fashion industry has been exploited – 

both degree of distribution will rise and degree of risk will fall. Also the expansion of 

the business as OEM supplier through ICE Power to sell stereo amplifiers for mobile 

phones are another attempt to enter a market with less competition and where the 

influence from the financial crisis is less dominant. B&O has a patented technology 

in the ICE Power B&O still maintains demand for better productivity and cost 

reduction as part of their Pole Position Strategy. B&O still holds the design as a part 

of their core competence and thereby this is a strong determinant for the branding of 

the product and company. The product pipeline are being renewed at a high speed – 

but large funds are being used to support the high rate of projects and demand for 

assessment and ability to adjust to customers changing behavior and market 

fluctuations. After product launch the growth needs to follow at a high speed and 

yearly the amount of revenue coming from new products are to be no less than 10%. 
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Even though the high level of R&D activity is significant for B&O – it is still nothing 

compared to their closest competitor Sony (0,1% in value).  

 

Accounting Analysis 

The purpose of the accounting analysis is to give an overview of B&O financial 

position and development though the last 3 years. The B&O accounting practice has 

been in accordance with IFRS and common International Accounting Standards. The 

return on investment has gone down from 21,7% in 2006/07 to -20,3% in 2008/09. 

This fall is primary due to the dramatic development in the operating margin to go 

from 8,9% to -12,9%. The company has even though under pressure succeeded in 

reducing the cost. The revenue fall of 31,8% is accompanied by a fall in the 

operating margin by 17,1%. The financial leverage has through the complete period 

been negative, which means that the return on investment (ROI) has gone down due 

to lower return on cash. With their emission B&O has been injected with net 433 

million DKK, whereof some part is accounted for as cash by the end of the fiscal 

year. The Asset turnover rate has dropped from 2,5 to 1,66 during the period  due to 

the dramatic downward decline in the revenue and it has not been possible to adjust 

the assets with the same speed as the revenue. The fall in NDA was 6,7% in the 

analysis period accompanied by a fall in revenue by 31,8%. For all ratios the entire 

analysis period has shown a fall and it pictures a company in a strong headwind.  

Valuation Analysis  

B&O’s stock value has for the entire period experiences a downward slope from 686 

towards 76,51. For the valuation analysis of B&O 4 different methods has been used 

to estimate the value. Discounted Cash flow model shows the most realistic value of 

the company.  

 

 

 

 

                                                   
1
 Der skal dog tages hensyn til aktieemissionen  
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2. Indledning 
 

Den internationale krise har påvirket mange danske virksomheder, hvilket har 

betydet reduktion af medarbejdere, outsourcing af opgaver, flytning af produktion til 

andre lande samt lukning af virksomheder. Krisen ser desværre ikke ud til at stoppe 

her, men forventes at fortsætte ind i 2011/2012. 

Bang & Olufsen A/S er heller ikke gået ramt forbi. Deres årsregnskab for 2008/09 

viser et resultat før skat på minus 523 millioner DKK.2. Virksomheden har været 

under pres grundet den finansielle krise og da Bang & Olufsen (herefter B&O) 

ligeledes opererer på markedet for luksusvarer har den været ekstra hårdt ramt. 

B&O har derfor måtte foretage omstruktureringer og andre omkostningsbesparelser 

samt ændret på aktieklasserne, således at der nu kun er en aktieklasse. Dette 

betyder at virksomheden er bedre beskyttet mod overtagelse3.  

B&O arbejder hele tiden med forbedringer og optimeringer samt produktudvikling på 

et højt plan. Min interesse for B&O går derfor mere end 25 år tilbage, hvor jeg blev 

opfordret til at købe aktier. Jeg fik aldrig købt aktierne, men har den dag i dag glæde 

af mange af deres produkter. Jeg har derfor fulgt virksomheden tæt gennem alle 

disse år. Derfor finder jeg det interessant i dag, at skulle foretage en værdi-

ansættelse af B&O for at se om kursen B&O aktierne er over- eller undervurderet 

samt for at få en ide om, hvor virksomheden er på vej hen produktmæssigt og 

strategisk. 

En stor del af investorerne i B&O er almindelige aktionærer, hvorfor det ligeledes vil 

være interessant at foretage værdiansættelsen af B&O ved at benytte forskellige 

modeller. Herved kan der foretages en sammenligning af de forskellige modellers 

anvendelighed for almindelige aktionærer. 

 

 

                                                   
2
 Regnskabet 2008/09 

3
 http://www.Business.DK/node/2580881 B&O-formand: Vi står stærkere mod opkøb nu (torsdag 5. 

Marts 2009) 

http://www.business.dk/node/2580881
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3. Problemformulering 
 

Formålet med denne kandidatafhandling er at foretage en værdiansættelse af Bang 

& Olufsen A/S samt at undersøge de forskellige værdiansættelsesmodellers 

anvendelighed ud fra en almindelig investors synspunkt. 

Værdiansættelsen skal forstås som en beregning af den pris/værdi en enkelt aktie 

har på det tidspunkt, hvor denne kandidatafhandling udarbejdes. 

Hvad er den aktuelle værdi af Bang & Olufsen A/S ? 

Hvilken værdiansættelsesmodel er mest anvendelig ? 

Kandidatafhandlingen repræsenterer derfor den synsvinkel en potentiel eller 

nuværende aktionær kan forventes at anlægge, når denne skal se på fordelagtig-

heden i en investering i Bang & Olufsen A/S aktier. 

Kandidatafhandlingen er opdelt i 5 hovedområder: 

1) En beskrivelse af B&O’s strategiske position i markedet 

2) En strategisk regnskabsanalyse 

3) En fremskrivning med udgangspunkt i regnskabsanalysen 

4) En Værdiansættelsen 

5) En vurdering af værdiansættelsesmodellernes anvendelighed 

Værdiansættelsen af B&O er baseret på de tal der er fremkommet i den strategiske 

regnskabsanalyse og fremskrivningen. 

 

3.1. Strategisk analyse 
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Til værdiansættelsen af Bang & Olufsen A/S kræves et kendskab til virksomhedens 

strategiske referencerammer. Det er blandt andet B&O’s strategiske situation, der 

danner grundlaget for den fremtidige indtjeningsevne. Teorien bag de modeller der 

benyttes til at klarlægge den strategiske analyse vil ikke blive gennemgået, da disse 

anses for værende kendt stof.  

Jeg finder de oplistede spørgsmål (1-5) relevante for at kunne afdække en strategisk 

analyse af B&O: 

 

1) Hvad er B&O´s overordnede mål og hvilke strategier følger virksomheden? 

2) Under hvilke indre forhold udøver B&O virksomhed? 

3) Hvordan påvirkes virksomheden af ydre forhold? 

4) Hvordan vurderes B&O´s fremtidige potentialer? 

5) Hvilke styrker og svagheder har B&O samt hvilke muligheder og trusler er de 

stillet overfor? 

 

3.2. Regnskabsanalyse 

Værdiansættelsen af B&O kræver en vurdering af virksomhedens nuværende og 

fremtidige økonomiske situation. Til at opnå en mere tilbundsgående viden om 

udviklingen kræver det, at man analyserer tallene og identificerer de indre sammen-

hænge mellem disse.  

Jeg har derfor fundet det relevant at analysere følgende spørgsmål: 

6) Hvorledes har rentabiliteten og indtjeningen udviklet sig? 

7) Har der været kontinuitetsbrud i de anvendte regnskabsprincipper og giver 

dette anledning til eventuelle korrektioner? 

8) Hvordan er virksomhedens kapitalstruktur sammensat? 
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3.3. Fremskrivningen 
 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i et mere eller mindre fuldstændigt tal-

materiale. De historiske tal fra regnskaberne er kendt med en høj grad af sikkerhed, 

modsat alle fremtidige tal, der teoretisk set er fuldstændig ukendte. De historiske tal 

fortæller en del om hvorledes B&O indtjeningsforhold har været. De kan derfor give 

et godt udgangspunkt for fremskrivningerne og prognoser.  

En prognose fortæller, hvorledes en given målestørrelse forventes at udvikle sig 

fremover, muligvis under hensyntagen til en række forudsætninger, som kan være 

ændret som følge af den historiske udvikling. Usikkerheden stiger midlertidig, jo 

længere ud i fremtiden man forsøger at prognosticere regnskabstal og penge-

strømme. 

Derfor opstår der et dilemma. På den ene side er det formålstjenstligt at budgetterne 

går så langt ud i fremtiden, således at resultatet af de nye tiltag medtages i 

beregningerne, men usikkerheden stiger i takt hermed. Det er dog nødvendigt at 

fastlægge B&O´s fremtidige cash flow til brug for Discounted Cash Flows metoden. 

Jeg finder det derfor relevant at analysere følgende spørgsmål: 

9) Hvorledes vil et kvalificeret bud på de næste 5 års regnskabs- og cash flow 

estimater være? 

10)  Hvorledes vil B&O´s fremtidige frie cash flow være 

 

3.4. Værdiansættelsen 
 

Med udgangspunkt i den strategiske regnskabsanalyse og fremskrivningen, skal 

Bang & Olufsen´s teoretiske værdi beregnes. Teorien bag de relevante anvendte 

modeller vil ikke blive gennemgået, da dette regnes for kendt stof. De beregnede 
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kurser vil herefter blive kritisk vurderet og sammenholdt med den aktuelle kurs på 

Bang & Olufsen aktier pr. 29. december 2009. (Kurs 76,5)4 

Jeg finder det derfor relevant at analysere følgende spørgsmål: 

11)  Hvilke varianter af værdiansættelsesmodellerne er relevante samt hvilke 

forudsætninger kræves der for disse? 

12)  Hvilke fordele og ulemper er der ved de enkelte modeller og hvordan er 

deres anvendelighed? 

13)  Hvilke kurser resulterer de enkelte modeller i og hvor følsomme er deres 

resultater? 

14)  Hvad er mit kvalificerede bud på Bang & Olufsens teoretiske værdi og 

hvordan er denne teoretiske værdi set i relation til børskursen pr. 29. 

december 2009? 

 

3.5. Værdiansættelses modellernes anvendelighed 
 

Med udgangspunkt i analysen under punkt 3.4., vil jeg fremhæve enkelte værdi-

ansættelsesmodeller, hvis anvendelighed gør dem brugbare for almindelige 

investorer samt hvis resultater er fornuftige i forhold til den forventelige kurs. 

Jeg finder det derfor relevant at analysere følgende spørgsmål? 

15)  Hvilke værdiansættelsesmodeller er de bedste? 

 

 

 

 

                                                   
4
 http://borsen.dk/virksomhed/bang_olufsen_b 
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4. Afgrænsning 
 

Teorien bag værdiansættelsesmodellerne forudsætter jeg er kendt stof. Jeg har 

derfor valg at koncentrere mig om brugen af de udvalgte modeller samt at 

kommentere forskellene i resultaterne ved brug af de forskellige modeller. 

 

4.1. Analyseperioden 
 

Der er valgt en analyseperiode på 3 år. idet jeg mener, at beslutningsgrundlaget for 

en værdiansættelse af virksomheden hermed højnes. De udarbejdede regnskabs-

estimater vil derfor omfatte en periode på 5 år det vil sige frem til år 2013/2014. 

Dette er dog ikke nok til brug for DCF-metoden5, hvor B&O´s fremtidige frie cash 

flow skal bruges. Derfor vil der blive udarbejdet et budget til brug for beregning af det 

fremtidige frie cash flow. 

Estimering af resultater i en periode ud over 5 år, er efter min vurdering forbundet 

med for stor usikkerhed. Dette er dog nødvendigt da der forekommer vurderings-

metoder blandt andet i forbindelse med køb og salg af en virksomhed som opgaven 

dog ikke behandler, hvor tidshorisonterne er længere. 

 

4.2. Regnskabsmaterialet 
 

Udgangspunktet er de sidste tre aflagte årsregnskaber, svarende til perioden 

2006/2007-2008/2009. Årsregnskabet 2009/2010 bliver først offentliggjort efteråret 

2010 og vil derfor ikke blive kommenteret i opgaven, men B&O’s kvartalsrapport for 

perioden 1. juni til 30. november 2009 er med som en del af kandidatafhandlingen. 

Ved udarbejdelsen af analysen vil interne regnskaber og budgetter ikke blive 

inddraget, da disse informationer ikke er offentligt tilgængelige. 

                                                   
5
 Discounted Cash Flows metoden 
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Den strategiske analyse vil hovedsageligt omfatte en behandling af Bang & Olufsen 

A/S, mens datterselskaberne Bang & Olufsen Operations A/S, Bang & Olufsen ICE 

Power A/S, Bang & Olufsen s.r.o., OÜ BO Soft og Bang & Olufsen GPS Taiwan kun 

i begrænset omfang vil blive inddraget heri. BCG Matricen er udarbejdet for 

forretningsområderne i stedet for de enkelte produkter, da dette giver et mere 

retvisende billede og det vil være for omfattende og gå udover opgavens omfang at 

behandle alle produktgrupper. Regnskabsanalysen vil blive foretaget på koncern-

niveau, da det er Bang & Olufsen A/S der er børsnoteret. 

 

4.3. Værdiansættelsen 
 

Da jeg har valgt at anlægge en investors synsvinkel vil værdiansættelsen ske pr. 

aktie, hvilket ligeledes gør det nemmere at sammen ligne med børskursen. B&O’s 

samlede værdi vil derfor ikke blive vurderet. 

Til vurderingen af børskursen tages der udgangspunkt i kursen i perioden 1. januar 

2009 og frem til 29. december 2009. 

 

5. Kildekritik 
 

Til brug for udarbejdelsen af denne kandidatafhandling er der benyttet et bredt 

udvalg af teoretiske kilder, faglitteratur, artikler og internetsider omhandlende 

specifikke områder indenfor værdiansættelse i praksis. 

Informationer der vedrører B&O specifik, er alle indsamlet fra kilder der er subjektive. 

Det indbefatter årsrapporter, aktieanalyser fra banker, avisartikler og internetsider 

m.m. 

Alle informationer der er brugt i denne afhandling er blevet vurderet efter en sund 

skepsis og søgt bekræftet fra andre uafhængige kilder. 
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6. Model- og metodevalg 
 

6.1. Modelvalg 
 

Kandidatafhandlingen tager udgangspunkt i de fem forskellige aspekter til analyse af 

Bang & Olufsen A/S og værdiansættelsesmodellerne som beskrevet under punkt 3 

Problemformuleringen.  

Afsnittet strategisk analyse og regnskabsanalyse ligger til grund for afsnittene om 

fremskrivningen og værdiansættelsen. Herefter vil der blive foretaget en vurdering af 

værdiansættelsesmodellernes anvendelighed. Hvert område afrundes med en 

delkonklusion. Delkonklusionerne sammenfattes herefter i en hovedkonklusion. 

 

6.2. Strategisk analyse 
 

Til udarbejdelse af den strategiske analyse vil der blive anvendt en række modeller 

til at analysere og dokumentere koncernens position og potentiale på den mest 

objektive måde, ud fra det materiale, der er tilgængeligt. 

Jeg har valgt at inddele den strategiske analyse i fire elementer: 

1. Mål og strategier 

2. Indre forhold 

3. Ydre forhold 

4. Vurdering af B&O’s fremtidige potentiale 

 

Til belysningen af B&O’s konkurrencestrategier, herunder fordele og produkternes 

målgruppe, benyttes Michael Porters ”Three Generic Strategies” der kan identificere 

hvorledes B&O udnytter sit potentiale indenfor de samfundsøkonomiske og branche-

mæssige rammer. 
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Til gennemgangen af de indre faktorer benyttes Michael Porters værdikædeanalyse. 

Værdikædeanalysen benyttes til at identificere B&O’s kernekompetencer, hvorved 

der opnås en indsigt i, hvorvidt B&O på tværs af sine processer, formår at udnytte 

kapaciteten optimalt og herigennem minimere omkostningsniveauet. 

Til behandling af de ydre forhold benyttes PEST-analysen. PEST-analysen formår 

på et macro-niveau at belyse de henholdsvise politiske, økonomiske, sociologiske 

og teknologiske faktorer, der har indflydelse på de enkelte markeder, hvorved der 

opnås forståelse for B&O’s muligheder og begrænsninger i forhold til omverdenen. 

Til at analysere produktporteføljen, vil jeg anvende Boston Consulting Group-

modellen (BCG matricen) og produktlivscyklus-modellen. Disse modeller vil belyse 

placeringen i markedet og markedsvækst og herigennem behandle livscyklus-

stadierne. 

Outputtet af ovenstående analyseværktøjer vil herefter blive samlet i en SWOT-

analyse, hvoraf B&O’s styrker/svagheder og muligheder/trusler vil fremgå. 

 

6.3. Regnskabsanalysen 
 

Regnskabsanalysen er opdelt i fire underpunkter. 

1. Anvendt regnskabspraksis 

2. Rentabilitet og indtjeningsevne 

3. Vækstanalyse 

4. Cash-flow analyse og den likviditetsmæssige udvikling 

Der vil i udarbejdelsen af regnskabsanalysen blive taget udgangspunkt i årsregn-

skabernes anvendte regnskabspraksis. Til vurdering af dette forhold anvendes 

PwC’s ”Regnskabshåndbogen 2009”, Årsregnskabsloven og Internationale 

Regnskabs Standarder. Vurderingen af den anvendte regnskabspraksis vil udmunde 

i en eventuel korrektion af regnskabstallene for at opnå kontinuitet i analysegrund-
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laget, således at nøgletal mv. beregnes på baggrund af regnskab til analyseformål 

og dermed sammenlignelighed i analysegrundlaget. 

Den dekomponerede rentabilitetsanalyse og indtjeningsevne tager sit udgangspunkt 

i Du Pont-pyramidens nøgletalsberegninger på baggrund af de eventuelle 

korrigerede regnskabsopstillinger. Du Pont modellen giver en systematisk sammen-

hæng, som kan bidrage til at årsagsforklare den økonomiske udvikling i B&O. 

Kapitalstrukturen vil blive undersøgt gennem nøgletallene med hensyn til udviklingen 

i samt forrentningen af egenkapitalen. 

Cash-flow analysen tager udgangspunkt i pengestrømsopgørelsen i form af den 

indirekte metode opstillet som afstemningsmodellen i de aflagte årsregnskaber. 

Modellens informations- og nytteværdi til analyseformål er høj – grundet den logiske 

sammenhæng til årsregnskabet samt detaljeringsgraden. 

 

6.4. Fremskrivningen 
 

Til fremskrivningen vil der blive taget hensyn til delkonklusionen fra den strategiske 

analyse og til resultatet af regnskabsanalysen. Fremskrivningen vil strække sig over 

5 år med udgangspunkt i det sidste årsregnskab 2008/09.  

Til DCF-metodens brug udarbejdes der en prognose for den fremtidige drift og 

balance med udgangspunkt i det udarbejdede budget 

 

 

6.5. Værdiansættelsen 
 

Til værdiansættelse af B&O’s aktier, kan er der anvendes en række modeller, som 

alle har en række styrker og svagheder. Jeg fundet det hensigtsmæssigt at anvende 
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enkelte ud af nedenstående modeller til beregning af det estimerede kursinterval. 

Nogle af nedenstående værdiansættelsesmodeller vil blive anvendt. 

 
Figur 1 Værdiansættelsesmodeller 

                                 

(Kilde: Professor Thomas Plenborg ph.d. Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel) 

 

Oversigten over værdiansættelsesmodeller er ikke udtømmende. Indenfor hver 

kategori findes der en række varianter, der minder om hinanden. Disse to kategorier 

af værdiansættelsesmetoder benyttes i langt de fleste tilfælde til værdiansættelse af 

virksomheder i praksis 

Der forefindes ligeledes andre kategorier, så som Substansværdimodeller 

(likvidation) og Optionsmodeller, men disse benyttes sjældent og kun i specielle 

situationer. Eksempelvis ses Substansværdi metoden og optionsmodeller benyttet 

ved værdiansættelse af virksomheder, der er i økonomisk krise 
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7. Strategisk analyse 
 

Den nye strategiplan "Pole Position" - opkaldt efter den bedste placering ved starten 

på et motorløb - har ambitionen, at Bang & Olufsen A/S kommer ud af den 

nuværende krise og først over målstregen – via sikring af den fremtidige drift og 

udvikling.  

 

7.1. B&O’s ”Pole-Position” strategi  
 

1. Produktudvikling.  

Centrering af produktportefølje, således at den primære forretning drejer sig om 

eksklusive audio- og videoprodukter. Målsætningen om at nylancerede produkter 

skal omfatte min.10% af den samlede omsætning, har vist sig at holde stik – jvnf. 

Regnskabsår 2008/09.  Eksklusive lydsystemer til biler beholdes fortsat.   

2. Opbygning af én fælles digital teknologiplatform  

B&O vil opbygge en fælles digital teknologiplatform, som skal udgøre det 

teknologiske fundament på tværs af produktkategorier og være medvirkende til at 

Time-To-Market reduceres væsentligt. Det forventes at det første produkt som er 

baseret på denne platform bliver i form af et audioprodukt til lancering i 2009/10.  

3. Etablering af en samlet global salgsorganisation  

B&O har med initiativerne i denne Pole Position Strategi ønsket en forbedret og 

mere effektiv supportorganisation ift. forhandlere. Som led i denne udvikling har B&O 

etableret såkaldte Shared Service Centre ligesom der er etableret et uddannelses-

forløb for Retail Development Managers mhp. at kunne tilbyde bedre rådgivning.    
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4. Forøgelse af B16 butikker på koncernens vigtige vækstmarkeder  

På trods af den nedgang i nettoomsætningen i 2008/09 har B&O alligevel øget 

antallet af egne butikker (B1) i Kina (+1), Rusland/Ukraine (+4)7. 

5. Omkostningsbesparelser i salg, administration og produktionsenheder i 
Danmark.  

Strategiplanen indeholder desuden nogle konkrete omkostningsbesparelser for de 

forskellige forretningsområder i Danmark – fordelt i to runder. 160 Mio. DKK i 

besparelse hentes via 300 nedlagte stillinger. 165 ansatte er derfor blevet afskediget  

(141 i DK og 24 i Tjekkiet). Ligeledes nedsættes også antal underleverandører8.     

B&O har gennem de sidste år ønsket at hovedparten af deres produkter bliver solgt i 

deres egne butikker ”B1” Hovedparten af nyåbningerne er baseret på franchisebasis, 

hvorved B&O skaber en mere fleksibel omkostningsstruktur. 

B&O står for indretningen af sine butikker og for uddannelsen af personalet, således 

at alle butikkerne kan levere og leve op til B&O’s kvalitet og ekspertise. Man ønsker 

at sætte nye standarder både teknologisk og designmæssigt og herigennem 

distancere sig i forhold til sine konkurrenter. 

For at B&O kan nå disse ovennævnte mål, er det essentielt at alle medarbejdere i 

B&O koncernen kender til disse. Det gælder såvel beslutninger på det operationelle, 

taktiske som strategiske plan. Nogle af B&O’s koncernstrategier har været 

tilgængelige i regnskaberne og disse vil jeg herefter behandle. 

 

7.2. Strategier 
 

7.2.1. Værdiskabelse 
 

B&O er en lille virksomhed målt i forhold til deres konkurrenter, men netop størrelsen 

har B&O vendt til deres fordel. De har valgt ikke at producere og udvikle lavpris-

produkter, men i stedet brugt kræfter på at differentiere sig fra deres konkurrenter –

                                                   
6
 B1 er navnet på rene B&O butikker på franchisebasis   

7
 B&O  Årsregnskab 2008/09 

8
 B&O’s svære race Af Jesper Olesen Offentliggjort 05.11.08 Kl. 06:08 
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”B&O tilgang til produktudvikling og design-drevet innovation er ukonventionel. Et 

væsentligt område, hvor B&O’s metoder adskiller sig, er den tidlige konceptudvikling, 

hvor er lægges betydelige kræfter i at skabe innovative og langtidsholdbare 

koncepter og design”9 Det er derfor afgørende at B&O kan skabe sig et stærkt brand 

i en niche og derfor er også corporate branding er blevet et væsentligt element i 

værdiskabelsen. Men corporate branding handler ikke udelukkende om markeds-

føring og image i traditionel forstand. Som B&O's tidligere administrerende direktør, 

Anders Knutsen, udtrykte det på en konference i maj 2000 i København om 

virksomheders identitet og omdømme: "Markedsføring er ikke længere udelukkende 

et spørgsmål om et produkts funktionelle kvalitet. Det handler i dag om hele 

virksomhedens kvalitet. Kunderne tager stilling til hele virksomheden: Hvad vi siger 

og hvad vi gør. Vi lever af at sælge en samlet oplevelse af B&O. Vi lever af vores 

corporate brand". 

Udover at B&O lever af deres stærke brand – er også Co-Branding blevet et 

strategisk element, som man i den nye strategiske platform ”Pole Position” har valgt 

at fortsat fokusere på. I 2008 blev der indgået et samarbejde med den tyske 

bilproducent Audi, som i væsentlig grad vil udvide de to selskabers samarbejde. I 

henhold til aftalen, vil Bang & Olufsen levere lydsystemer til et bredt spektrum af 

vigtige Audi-modeller. Det er målet at introducere det første lydsystem i 2010. Jvnf. i 

årsregnskabet 2008/09 har man også indledt et samarbejde med Mercedes AMG og 

Aston Martin. Samarbejdet forløber som planlagt og det første konkrete resultat af 

samarbejdet forventes at blive præsenteret i løbet af regnskabsåret 2009/10.10  

Corporate branding handler for B&O i særdeleshed om at sætte den klassiske 

markedsmekanisme ud af funktion, hvor det bedste og billigste produkt vinder og i 

stedet indsætte en moderne markedsfunktion, hvor det handler om symboler, 

æstetik og design og hvor vinderen er at finde mellem innovation indenfor design.  I 

særdeleshed i en krisetid, vil værdien af det corporate brand være i spil, idet 

forbrugeren er tilbage i den klassiske markedsmekanisme – value for money. 

Sammenlignet med konkurrenterne anvender B&O en større andel af deres 

omsætning til produktudvikling, men målt i penge, udgør beløbet kun en ubetydelig 

del.  
                                                   
9
 B&O’s årsregnskab 2008/09 side 13. 

10
 B&O’s årsregnskab 2008/09 side 31, 33. 
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Derfor vil B&O konstant være bagefter indenfor teknologiudviklingen sammenlignet 

med konkurrenterne – der er konkrete tilfælde hvor man har vurderet at B&O kun 

lige matcher – ”B&Os produkter er fortsat fremragende, men ikke suveræne. 

Konkurrenterne har også fundet ud af at lave design. Måske ikke så unikt og 

fuldendt som B&O, men nok til at få succes. Koreanske Samsung er således gået fra 

at være en bulk-producent til en førende kraft inden for elektronikdesign”11. B&O 

placering blandt de førende indenfor designikoner, vil ikke udelukkende kunne føre 

dem gennem krisen.   

 

7.2.2. Markedssegmenter 

 

7.2.2.1. Business to Business 

Enterprise 

B&O Enterprise omfatter koncernens salg til luksushoteller globalt og byggeprojekter 

(Asien/ Mellemøsten). Udviklingen indenfor dette område har udviklet sig negativt fra 

155 mio. DKK (årsregnskab 2007/08) til 115 mio. DKK (årsregnskab 2008/09). Den 

globale afmatning har været begrundelse for dette – og ligeledes vil man udvide 

aktiviteterne fra Europa til Mellemøsten og det forventes at området vil udvikle sig 

positivt fremover.     

Automotive  

Som tidligere omtalt er dette område OEM produkter til Bilindustrien – Aston Martin, 

Audi, Mercedes AMG. I regnskabsåret 2008/09 omfattede dette 174 mio. DKK mod 

tidligere i regnskabsåret 2007/08 123 mio. DKK.  

ICE Power  

ICE Power sælger stereoforstærkere til mobiltelefoner. I regnskabsåret 2007/08 blev 

der indgået aftale med Samsung og dette område forventes at være i vækst også 

fremover. Regnskabsåret 2008/09 viste dog et fald i resultat før skat på 85 mio. DKK 

og mod 118 mio. DKK i 2007/08. Området kræver stadig mange ressourcer til 

produktudvikling, hvorfor resultatet har været negativt påvirket. Generelt set er 

omsætningen for video og audioforretningen faldet fra 3869 mio. DKK (regnskab 

                                                   
11

 http://www.business.dk/tech-mobil/arrogancen-fra-struer  

http://www.business.dk/tech-mobil/arrogancen-fra-struer
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2007/08) til 2546 mio. DKK i 2008/09 – og B&O vurderer at dette fald kan henføres 

til økonomisk afmatning og manglende produktlanceringer i de tre første kvartaler af 

regnskabsåret. B&O har en meget klar strategi når det gælder distributionskanaler. 

De ønsker en fortsat ekspansion gennem nye B1 butikker. Jvnf. Regnskabet 

2008/09 har de oplevet en mindre vækst på +5 butikker. 

7.2.2.2.. Business to Consumer 

De butikker der sælger B&O’s produkter er enten forretningskæder eller B1 butikker 

som er franchisebutikker. Disse butikker er de eneste som har konsumentmarkedet 

som primært segment, da der ikke sælges B&O produkter direkte fra fabrikken. Når 

der er dette mellemled mellem B&O og kunderne, vil jeg konkludere at B&O ikke 

opererer med markedssegmentet Business to Consumer, når man ser bort fra salget 

af produkter til medarbejdere hos B&O. 

7.2.2.3. Konkurrencestrategier 

Porter’s Generic Strategies fastlægger hvordan en virksomhed kan udnytte sit 

potentiale i de omkringværende henholdsvis økonomiske og branchemæssige 

rammer. Virksomhedens evne til at tilpasse sig udviklingen i det samfund og det 

marked som virksomheden agerer på, er det centrale i en virksomhedens 

indtjeningsevne. 

 

Figur 2 Three Generic Strategie 

 

 

 

 

 

 

                                                     Kilde:Michael E. Porter, ”Competive Advantage” side 12 
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Som det fremgår af figuren er der to metoder til målopfyldelse. Den første 

omkostningsminimeringsstrategi og den anden produktdifferentieringsstrategi. 

”Narrow” strategien (nichestrategien) anvendes i samspil med en af ovennævnte 

metoder for enkeltprodukter eller udvalgte segmenter. 

B&O følger produktdifferentieringsstrategien (Differentiation Strategy), da de skiller 

sig ud fra konkurrenterne på både design og kvalitet. B&O har sit helt eget design-

udtryk og B&O bruger designbeskyttelse12 til at sikre koncernens eneret til egne 

designs og dermed forhindre plagiater, men B&O’s kvalitet og teknik er ligeledes helt 

i top, hvilket ligeledes har medført at B&O har det image og den status de har i dag.  

B&O’s daværende direktør Anders Knutsen har udtalt følgende: ”Vi er i den 

enestående situation, at vores produkter er bedre end markedsføringen” 

At B&O’s strategi er produktdifferentieringsstrategien ses ligeledes ved de mange 

priser deres produkter modtager og produkternes priser ligger noget over deres 

konkurrenters, ligesom deres produktudviklingsomkostninger generelt er højere end 

deres konkurrenters. 

Sony benytter 6,4% af deres omsætning til forsknings og udviklingsomkostninger 

svarende til 497.297 millioner Yen 13 og B&O bruger 19,3% af deres omsætning 

svarende til 537 millioner kr (svarende til 9.258 mio. Yen)14 . 

B&O’s strategiplan indeholder nogle konkrete omkostningsbesparelser på de 

forskellige forretningsområder i Danmark – fordelt i to runder. 160 Mio. DKK i 

besparelse hentes via 300 nedlagte stillinger. 165 ansatte er derfor blevet afskediget 

(2008) 141 i DK og 24 i Tjekkiet.  

Ligeledes nedsættes også antal underleverandører15.  B&O fastholder stadigvæk 

produktivitetsforbedringer og omkostningsreduktion som værende en del af deres 

samlede strategi. Det er forbundet med en vis risiko at gennemføre en strategi, hvor 

der ligeledes bliver skåret så dybt i antal medarbejdere og man dermed mister det 

nyskabende element, som har kendetegnet B&O. Alligevel vil man ved at samle 

                                                   
12

 Kilde http://www.profitgate.dk/35.asp 
13

 Kilde: Sony News & Information, http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/08q4_sony.pdf 
14

 Kilde: www.valutakurser.dk gennemsnitkursen for 2009 kurs 5.8 
15

 B&O’s svære race Af Jesper Olesen Offentliggjort 05.11.08 Kl. 06:08 

http://www.valutakurser.dk/
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aktiviteterne på én teknologiplatform, muliggøre at bliver frigivet nogle ressourcer, 

som betyder nedlægning af arbejdspladser. Fokuseringen på færre produkter og 

platforme ses tydeligt i antallet af nedlagte stillinger og dermed må man forvente at 

friheden til at satse på innovation fremover bliver mindre – simpelthen fordi man ikke 

har det økonomiske overskud hertil.    

 

7.3. Indre forhold 
 

Analysen af de indre forhold skal belyse B&O’s kernekompetencer. Til analysen er 

det er vigtigt at gennemgå B&O’s evne til at udnytte deres ressourcer optimalt på 

tværs af organisationen og herved opnå en øget effektivitet. Denne effektivitets-

fremgang skulle til sidst ses på bundlinjen og herved øge shareholder value for 

deres aktionærer. Med udgangspunkt i en værdikædeanalyse og en analyse af 

B&O’s stærke og svage sider i en SWOT-analyse, vil B&O’s indre effektivitet blive 

beskrevet. 

 

7.3.1. Værdikædeanalysen 
 

Den strategiske analyse af den indre effektivitet har som primært formål, at 

identificere virksomhedens kernekompetencer. Disse kernekompetencer udgør de 

strategiske elementer, som virksomheden skal basere sine aktiviteter på, for at opnå 

konkurrencefordele. 

Værdikæden er et grundlæggende hjælpemiddel til at beskrive en virksomheds 

konkurrenceevne og til at finde ud af hvordan man kan skabe og opretholde 

konkurrencefordele. Dette gøres gennem en identificering af sammenhængen 

mellem de forskellige dele af virksomhedens værdikæde. Værdikæden beskriver 

hele processen fra indkøb til produktion til salg og service af produkterne. Gennem 

denne proces øges værditilvæksten, det er her værdikædeanalysen giver et overblik 

over hvilke aktiviteter som bidrager til værdi tilvækst. 
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Figur 3 Værdikæden 

 

                                  Kilde: Competitive advantage 1985 af Michael Porter side37 

 

 

7.3.2. De Primære aktiviteter 
 

7.3.2.1. Inbound logistics 

En analyse af de aktiviteter, der er forbundet med modtagelse, lagring og fordeling af 

input til produktionen. B&O har som en del af deres strategi indskrænket antallet af 

underleverandører. Samtidig har B&O kunnet reducere lageret fra 801,4 mil. kr. pr. 

31/5-2008 til 597,8 mil. kr. pr. 31/5-2009, hvilket svarer til en reduktion på 25,4%. En 

mulig grund til at reduktionens størrelse, er det svigtende salg i perioden og at der i 

samme periode har været mulighed for at reducere indkøbet i takt hermed.   

7.3.2.2. Operations 

En analyse af de aktiviteter der er forbundet med transformationen af input til det 

færdige produkt. B&O er ikke udelukkende design, men også produktionen er en 

kernekompetence. Ifølge B&O har de følgende områder som kernekompetencer16:  

 

 

                                                   
16

 Kilde: www.bang-olufsen.com 
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 Design 

 Funktionalitet 

 Kvalitet 

 Lyd 

 Billede 

 Integration 

 

Design 

B&O’s største kernekompetence er nok design, derfor benytter B&O sig af design-

beskyttelse i stor grad. B&O har sit helt eget designudtryk og B&O bruger derfor 

designbeskyttelse til at sikre koncernens eneret til egne designs og dermed forhindre 

plagiater. Et B&O produkt skal ikke bare være en brugsgenstand, men B&O til-

stræber samtidig at deres produkter skal være et smukt møbel, når det ikke 

anvendes. 

Funktionalitet og integration 

B&O har altid gjort dyd ud af funktionaliteten i deres produkter, således at de var 

nemme at bruge og deres funktioner var overskuelige. Hvor konkurrenterne havde 

en tast/knap for hver funktion, hvilket medførte at f.eks. deres fjernbetjeninger havde 

knapper på bagsiden, har B&O produceret deres produkter med en logisk og 

ukompliceret adgang til de mange tekniske faciliteter gennem menuer. Dette betyder 

at man kun kan se de mest anvendte funktioner, de mere avancerede er skjult. 

B&O’s produkter bliver mere funktionelle at betjene, men samtidig har de 

designmæssigt også en kvalitet. B&O produkter er derfor integrerede, hvilket gør at 

man uanset hvilket produkt man benytter kan betjene deres andre produkter. For 

eksempel kan en telefon også bruges til at skrue op/ned for radio og fjernbetjeningen 

kan benyttes til at slukke/tænde for lys. 

Kvalitet 

B&O’s produkter har et prisniveau, som gør at der ligeledes forventes en høj kvalitet 

og/eller unikt design. Med dette menes at de skal være af en teknologisk høj kvalitet. 

Denne kvalitet fås gennem B&O håndtering af samlingen af deres produkter.  
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B&O’s fjernsyn (billedrør) består f.eks. af ca. 500 dele, mens et billigt fjernsyn 

normalt indeholder mellem 25 og 50 dele17. B&O samler også alle deres produkter 

manuelt. F.eks. består produktionen af et BeoVison 10 (B&O fladskærm 40 tommer) 

”af en gruppe af medarbejdere som er delt ind med 6 personer. Hver gruppe har 

ansvaret for at samle de cirka 1000 komponenter i et BeoVision 10 fra første til 

sidste del. Komponenterne bliver samlet i hånden, et højt specialiseret arbejde, som 

kræver en omhyggelighed og en omtanke, man ikke kan lære maskiner”18 B&O har 

desuden høje krav til deres produkter og gennemfører derfor krævende test, f.eks. 

skal deres normale fjernsyn kunne klare et fald på 50 cm uden billedforstyrrelser, 

dog skal de tungeste fjernsyn klare lidt mindre fald. Dette gøres for at sikre, at 

produkterne kan klare faldet hvis det skulle blive tabt under transporten eller ved en 

senere ommøblering eller flytning.  

Lyd og billede 

B&O’s har lige så høje mål for lyd og billede som med designet. Derfor har de 

forsket og udviklet meget inden for dette område. Dette er blevet gjort for at kunne 

producere højtalere, hvis lyd er så autentisk som muligt. Deres BeoLab 5 højtaler 

der kom i produktion for ca. 10 år siden, som de var 15 år om at udvikle, er 

stadigvæk deres bedste højtaler. B&O ønsker på billedsiden at oplevelsen skal være 

så naturtro som muligt. 

7.3.2.3. Outbound logistics 

En analyse af de aktiviteter, der er forbundet med lager og transport af færdigvarer. 

For B&O er dette ikke en kernekompetence, da de ikke håndterer dette på en unik 

måde. B&O har et mål at alle deres ordre kan samles og ekspederes inden for 24 

timer efter ordre-modtagelsen. 

 

 

 

                                                   
17

 Kilde: Peter Schmidt B&O reparatør 
18

 Kilde: B&O’s regnskab 2001/02 side 13 (I rette hænder) 
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7.3.2.4. Marketing and Sales 

En analyse af de aktiviteter, der er forbundet med markedsføring og salg af deres 

produkter, produktpræsentation og prisfastsættelse. Marketing og Salg er en af de 

vigtige kompetencer, da B&O stiller store krav til de butikker der forhandler deres 

produkter, det vil sige indretningen og omsætningen. B&O har fordelt sit salg på 2 

butikssegmenter. 

 

B1 - Konceptbutikker, der udelukkende forhandler B&O produkter. 

SIS  - B&O ”shop in shop” i stormagasiner 

B&O har haft en nettotilbagegang af B1-butikker i de dele af verden, der i fremtiden 

ventes at opleve størst økonomisk vækst19. Der er i regnskabsåret 2008/09 lukket 

eller omdannet 104 B1 butikker hovedsagelig på det europæiske marked. Samtidig 

er der åbnet eller opgraderet 40 B1 butikker. Netto giver det en tilbagegang på 64 B1 

butikker. På det kinesiske og russiske marked har der været en nettofremgang i B1 

butikker på tilsammen 5 butikker. B&O har ved udgangen af maj 2009, 758 B1 

butikker og 385 Shop in Shop. I forbindelse med årsregnskabet 2008/09 har B&O 

nedjusteret deres mål med fremgang på 20 B1 butikker20. Forventningerne til 

2009/10 er derfor nedjusteret til at der sker en yderligere nettotilbagegang, dog ikke i 

samme størrelse som i regnskabsåret 2008/09. Dette ønske skal ses i lyset af, at 

hovedparten af omsætningen kommer fra B1 butikkerne (81%), selvom der er færre 

antal butikker og B&O budgettere med en fremgang i omsætningen. 

B1 butikkerne 

B&O stiller krav til markedsføringen over for forhandlernettet. Ingen forhandlere må 

selv indrykke annoncer for deres produkter, hvilket fjerner den enkelte detailhandlers 

gennemslagskraft over for deres kunder. Til gengæld sikres den ensartethed som 

gør, at gennem disse standardannoncer favoriserer B&O sine B1-butikker. De opnår 

ligeledes en distance fra konkurrenterne ved at sætte deres produkter i en niche. 

B&O vil gerne have at kunderne tænker ”hvis jeg vil have en Mercedes, går jeg til en 

                                                   
19

 Kilde: Årsregnskabet 2008/09 
20

 Kilde: Årsregnskabet 2007/08 Forventninger til 2008/09 
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Mercedes-forhandler og ligeledes med B&O’s produkter. Vil jeg gerne købe et B&O-

fjernsyn så går jeg til en B&O-forhandler.” For at understøtte dette yderligere har 

B&O som en del af ”Pole Position strategien” etableret en samlet global 

salgsorganisation. 

 
Figur 4 Antal butikker fordelt på B1, SIS og øvrige 

 

 

Definitioner af butikssegmenter 

B1: Butikker der hovedsagelige forhandler Bang & Olufsen produkter. 

SIS: Butikker ”Shop in Shop” med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. 
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Figur 5 Omsætningen fordelt i pct. på butikstyper 
 

 

Kilde: B&O’s årsregnskab 2008/09 side 30 
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7.3.2.5. Service 

B&O yder en høj service både før og efter salget. Det er B&O’s mening at kunderne 

som vil købe eller har købt deres produkter skal have en professionel information og 

vejledning. Det er blandt andet en af grundene til at B&O ønsker kun at sælge deres 

produkter fra deres egne butikker (B1) eller SIS, således at kunderne får en så 

optimal betjening som muligt. 

 

7.3.3. De Sekundære aktiviteter 

 

7.3.3.1. Firm infrastructure 

B&O’s fabrik i Struer er opdelt i afdelinger som er nummereret. F.eks. er det i 

”Factory 5” at komponenterne bliver produceret og disse bliver herefter transporteret 

over til ”Factory 4”, hvor de bliver samlet og er klar til afsendelse. Men det er ikke 

alle komponenter der bliver produceret af B&O selv. De benytter også en række 

underleverandører for at være mere fleksible. B&O stiller de samme krav til sine 

underleverandører som hvis de selv producerede det.  

7.3.3.2. Human Ressource management 

B&O anvender store ressourcer på dette område, hvilket har resulteret i en dygtig 

medarbejderstab. B&O ønsker en konstant udvikling af deres medarbejdere, 

gennem organisationsudviklingsprojekter, udviklingsforløb for funktionsledere/ 

projektledere og medarbejdere. Herforuden benytter de teambuilding og karriere-

vejledning. Denne fokus på medarbejderne udvikling har gjort, at B&O er en  

attraktiv virksomhed at arbejde for. 

7.3.3.3. Technology development 

B&O’s udviklingsafdeling består hovedsagligt af ingeniører og teknikere. Denne 

afdeling står for udviklingen af produkterne helt fra designernes ideer til produktion 

og testning af det færdige produkt. Medarbejderne i denne afdeling har ikke altid en 

let opgave at skulle udføre, når de får de ydre rammer fra designgruppen, skal de 

tilpasse elektronikken til ”kasserne” som designerne har udført. Dette gav store 

problemer ved udviklingen af BeoLab 8000 højtalerne, da de skulle installere 
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forstærkere i højtaleren, her blev udviklingsafdelingen nødt til at udvikle en ny 

forstærker. Selvom B&O har en beliggenhed i Struer, har de ikke haft problemer 

med at skaffe dygtige medarbejdere til virksomheden. 

7.3.3.4. Procurement 

I 1980-erne benyttede B&O Phillips til næsten alle deres indkøb. I samme periode 

var Phillips medejer af B&O med 25% af B&O A/S, på grund af krise. Dette 

samarbejde ophørte og B&O stod igen på egne ben. I dag benytter B&O forskellige 

leverandører til deres produkter, og de har outsourcet en del af produktionen. 

 

7.4. Ydre forhold 
 

Denne analyse har til formål at beskrive hvorledes B&O er i stand til at tilpasse sig 

de ændringer der kommer fra de ydre forhold, det være sig konkurrence, teknologi, 

politiske krav og krav fra forbrugerne og samfundet. 

 

7.4.1. PEST-analysen 
 

PEST-analysen skal identificerer de specifikke forhold der påvirker B&O’s udvikling. 

Det er analysens fire hovedemner som dækker over de aspekter som en virksomhed 

bør tilpasse sig efter. 

Figur 6 PEST-analysemodellen 

 

Kilde: Exploring Corporate Strategy sixth edition side 104 
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7.4.1.1. Politiske faktorer 

Af de politisk bestemte variable som kan påvirke B&O, finder jeg de følgende for de 

umiddelbare mest interessante: 

 Skattepolitik 

 Miljølovgivningen 

 Uddannelsespolitik 

 

Skattepolitik 

Skattelovgivningen er af lige så stor betydning for B&O som for alle andre 

virksomheder i Danmark, men når man ser på B&O’s konkurrenter som alle er 

udenlandske virksomheder, er det nødvendigt at se om B&O er hårdere beskattet 

end deres konkurrenter, og derved har en ulempe i forhold til disse.  

B&O er en international koncern, som operer globalt. De er derfor påvirket både af 

de internationale skatteregler, sambeskatningsregler og dobbeltbeskatnings-

overenskomster, der findes mellem Danmark og de lande hvor B&O har sine 

aktiviteter. 

B&O har i analyseperioden betalt skat alle regnskabsårene. Skatteprocenten har i 

analyseperioden været 25%. Det nuværende niveau på 25% ser ud til at være lavt 

nok til at skatteprocenten ikke er konkurrenceforvridende. Phillips som er en 

hollandsk virksomhed, skal beskattes med 30,5%21 og Sony som er en Japansk 

virksomhed, skal beskattes med 30%. Det skal dog bemærkes at skatteprocenten 

for Japan er den gældende pr. 1. april 1999, men dette er den nationale 

skatteprocent, hertil kommer der lokale (kommuner), hvorved skatte procenten ender 

på 40%-45%22. Men hvis man går ud fra de ovennævnte skatteprocenter, kan man 

sige at de tidligere nedjusteringer, der har været i den danske selskabsskatteprocent 

fra 34% til 25% med en begrundelse i at det skulle være til nytte for at fremme dansk 

erhvervsliv, ser ud til som det er lykkedes.  

 

                                                   
21

 Kilde: Medarbejder i PricewaterhouseCoopers i Holland 
22

 Kilde: Den Japanske ambassade ved Mikiko Higuchi (mail korrespondance den 11.03.2010) 
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Miljø (Politik/Forhold)  

B&O’s miljøpolitik omfatter områderne: 

 Arbejdsmiljø (forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed, forebygge 

arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme) 

 Produktmiljø (bæredygtige produkter, brugsegenskaber, design, levetid) 

 Eksternt miljø (de påvirkninger, som B&O’s aktiviteter og produkter påfører 

omgivelserne) 

B&O’s miljøpolitik understøttes ligeledes af deres design/æstetik/design/høj kvalitet 

koncept, idet de producerer produkter som har en lang levetid, er tidløst i design og 

som kan repareres i produktets levetid (er bagudkompatibel). Alt sammen elementer 

som har en positiv effekt på miljøet. 23 Energiforbruget ifm. brugsfasen hos kunden, 

er reduceret til det mindst mulige – jvnf. nyeste standarder EUP direktiv – hvorfor 

B&O fremover primært vil arbejde med at reducere strømforbruget i standby. I takt 

med at fokus på at produkternes miljøpåvirkning stiger i forbrugernes bevidsthed og 

fremover vil være del af miljølovgivning (antagelse) – vil B&O’s placering indenfor 

dette være afgørende for deres excellence position. På leverandørsiden vil arbejdet 

med Corporate Social Responsibility (CSR) også bidrage til at forbedre de tilkøbs-

produkter som leveres til B&O – man vil ikke afbryde samarbejdet men bruge CSR til 

at gennemføre og sikre at der sker forbedringer hos leverandørerne.  

Arbejdsmiljø:  

B&O arbejder med et sæt regler for hvordan selskabet ønsker at fremme trivsel og 

forebygge og/eller håndtere stress som er følgende: 

 Bang & Olufsen ønsker at skabe og opretholde en god, psykosocial 

arbejdsmiljø, hvor de ansatte kan trives 

 Bang & Olufsen vil arbejde aktivt for at styrke forudsætningerne at fremme en 

større arbejdsglæde, motivation og engagement blandt sine ansatte 

 Bang & Olufsen er bekymret for stress blandt medarbejderne og tager dette 

emne alvorligt 

                                                   
23

 Årsregnskab 2008/09 side 43 
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 Bang & Olufsen erkender, at der er mange faktorer, der kan påvirke den 

generelle trivsel af sine medarbejdere, og at både private og personlige 

faktorer kan spille en rolle 

Sundhedsfremme  

Bang & Olufsen har en mening til sundhed og sundhedsfremme. Det er vigtigt for 

Bang & Olufsen, at hver medarbejder føler sig raske, så de har den mentale og 

fysiske energi at opfylde de daglige udfordringer. Bang & Olufsen's mål med sund-

hedsfremme, er at gøre hverdag sundere og til at motivere medarbejdere til at tage 

sig af deres egen sundhed og livsstil. B&O mener, at med godt helbred stiger trivsel 

og jobtilfredshed, øges effektiviteten og mindskes sygdomsfravær. B&O har 

desuden tilbud til medarbejdere om at få en sundhedsprofil og afklaret muligheder 

og tiltag. Særligt for B&O vil det være væsentligt at tage sig af medarbejders trivsel, 

idet krisen i erhvervslivet og særligt hos B&O vil have en negativ effekt på de 

medarbejdere, som er tilbage på arbejdspladsen – enten i form af frygt for at der 

kommer flere nedskæringer og/eller i form af det øgede arbejdspres (øget krav til 

effektivitet/konkurrencesygtighed). Ligeledes vil der være en vis risiko for at Struer, 

som udkantskommune ikke vil kunne tiltrække en de nødvendige kvalifikationer, hvis 

medarbejdere med kernekompetancer rammes af stress/sygdom og bliver 

uarbejdsdygtige.   

Eksterne miljøforhold og Produktmiljø 

B&O udarbejder hvert år et grønt regnskab jvnf. ”Til mindste detalje” (miljø-

redegørelse)24.  B&O har forpligtet sig til som et minimum at overholde gældende 

lovgivning i de lande, hvor de producerer og sælger produkter. Bang & Olufsen har 

som andre virksomheder er blevet ramt af den finansielle krise. Produktionen er 

blevet reduceret og derfor også miljøpåvirkningen , idet de råvarer som indgår i 

produktionen af produkterne er faldet.  

 

 

 

                                                   
24

 Download www.bang-olufsen.com -  Environmental report 2008/09  

http://www.bang-olufsen.com/
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Energi 

1996 etablerede B&O egen fabrik til fremstilling af varme og elektricitet. Varmen kan 

anvendes på fabrikkerne i Struer, mens den producerede elektricitet sælges til det 

offentlige. CO2-emission beregnes ud fra forbruget af naturgas - igen forbruget er 

faldet som følge af mindre produktion. Energiforbruget registreres løbende for hver 

fabrik, og på nogle fabrikker - selv for hver maskine. I regnskabsår 2008/09 er 

energiforbruget faldet i forhold til sidste år på grund af mindre produktion. B&O 

lægger en stor indsats i korrekt sortering af affald til genbrug. For eksempel, er 

aluminium, der er blevet ophugget i produktionen, solgt til et eksternt genbrugs-

firma. Den samme proces gælder for plast, papir, nægte, plastfolie og kemikalier. I 

alt 74% af affald bliver genanvendt - kun 4% deponeres på lossepladser, mens resten 

forbrændes. Mængden af affald er igen stærkt reduceret på grund af mindre 

produktion. 

Transport 

Al transport mellem og fra fabrikker er købt som en standard service. Transport af 

varer mellem fabrikkerne i Struer, lager i Herning og fabrikken i Tjekkiet er via last- 

bil. Den udgående transport af varer sker enten via lastbil, skib eller fly. Selv om de 

fleste af varerne er transporteret med lastbil, kommer de største CO2 emissioner fra 

transport med fly. Lageret af varer er placeret i DK for at nedsætte tiden fra produk-

tion til levering og da B&O er en ordreproducerende virksomhed, må transporten ske 

til oversøsiske/fjerne markeder med fly. Dette påvirker i særdeleshed CO2 belast-

ningen (80% af belastningen kommer fra transport med fly) og da B&O har en 

eksportandel udenfor EU på mere end 80 %, er dette en tung post. 

 

Produkt recycling (genanvendelse) 

Når de håndteres korrekt, kan elektronisk affald blive en værdifuld kilde til råstoffer. I 

mange dele af verden skrottes elektriske og elektroniske produkter, disse skal ind-

samles og genanvendes på en godkendt genvindingsvirksomheder. Færdige pro-

dukter bliver afmonteret i deres enkelte bestanddele - metal, trykte kredsløb, boards, 

plastic, glas og skærme. Ofte dette arbejde er udført i hånden. Materiale, der ikke 

kan genanvendes, sendes til forbrænding, hvor varmeenergien kan udnyttes eller 

det begraves i en losseplads. Bang & Olufsen varemærker plastikdele under 

produktionen, så genvindingsvirksomheder kan identificere materiale og udfører en 
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demonteringsrapport test, der viser hvor meget af produktet, som kan genbruges. 

Demonteringstests viser, at mere end 65% af materialerne i  B&O produkterne kan 

genbruges. The EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktiv 

kræver, at mindst 65% af materialet fra et elektronisk forbruger produktet skal kunne 

genanvendes. For at sikre miljøvenlige produkter, skal man tænke dette ind tidligt i 

udviklingsfasen. Det er vigtigt, fordi meget af et produkts eventuelle miljøpåvirkning 

bestemmes her. Elektroniske produkter indeholder en række materialer, som kan 

have en negativ indvirkning på miljøet, hvis produktet ikke bortskaffes på den rigtige 

måde. Fordi man ikke har kontrol over denne proces, har man valgt at udfase en  

række af materialer og erstatte dem med mindre farlige materialer. PVC er et 

eksempel på et stof, B&O har valgt at udfase allerede tilbage i 1900’erne. Phthalater 

er ofte anvendt i PVC-kabler til at blødgøre plastik. Dette gør kabler fleksibelt og 

formbart, men der er mistanke om, at phthalat eksponering kan være skadeligt for 

sundheden. Derfor har man udfaset anvendelsen af phthalater i alle nye ikke-

standard kabler siden begyndelsen af 2007. Resterende udfasning for øvrige kabler 

er planlagt til at ske i løbet af 2010.  

 

Uddannelse og karriere hos B&O  

Som producent af TV og musiksystemer, højttalere, telefoner, multimedieprodukter 

og lydsystemer til bilindustrien leverer og servicerer B&O globalt.. Sammen med 

Coporate Branding og høj grand af Identitet ift. medarbejdere/virksomhed/mærke, 

har tiltrækning af nye medarbejdere har haft gode vilkår, på trods af lokalitet i Struer. 

Når B&O ansætter nye medarbejdere, sker dette via en særlig induktion proces, som  

har til formål at give en grundig indføring i virksomhedens historie, vision, produkter, 

udviklingsmuligheder og mere. B&O har desuden forpligtiget sig til at holde på sine 

medarbejdere gennem udvikling af færdigheder og karriereudviklingsprogrammer, 

både nationalt og internationalt. I praksis sker dette gennem en række forskellige 

aktiviteter såsom talentudvikling og formaliserede karriereplaner for ledere, 

projektledere, projektkoordinatorer, eksperter og andre specialister. B&O afholder 

interne kurser for alle medarbejdere inden for områder som personlig udvikling, 

kommunikation, kreative processer, visuel mægling og forhandling. På nuværende 

tidspunkt er afvikles der et omfattende program af supplerende personlig og faglig 

uddannelse for produktions- ansatte under parolen "udvikling af færdigheder i 
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produktion". 25
 Når man ser på de ledige stillinger som er ude i skrivende stund – ses 

det tydeligt at det er på den tekniske og specialist funktion, at der søges nye 

medarbejdere og især også vækstområderne Automotive (Mekanisk Design/QA) og 

ICEPower (R&D Ingeniør indenfor Audio Amplifier, Analog ASIC Designer, Indkøb) 

samt Internationalt Salg. 26 

 

7.4.1.2. Økonomiske faktorer 

Følgende økonomiske eksterne faktorer, finder jeg det mest interessant at 

gennemgå, da de har umiddelbart den største virkning på B&O’s afsætning og 

indtjening: 

 Konjunktur udviklingen 

 Rådighedsbeløb - reallønnen 

 

Konjunktur udviklingen 

Konjunktur udviklingen som er udarbejdet af Danmarks Statistik, heraf fremgår det af 

de seneste tal at der er en forventning til en fremgang i industrien de sidste tre 

måneder, men set over de tre år på figur 6, kan man se at man skal helt tilbage til 

først i 2008 før man finder positive tal. 

Figur 7 Konjunkturudviklingen gennem 5 år for industrien 

 

Kilde: NYT FRA DANMARKS STATISTIK Konjunkturbarometer for industri februar 2010 

 

                                                   
25

 http://www.bang-olufsen.com/careers/professional-opportunities  
26

 http://www.bang-olufsen.com/page.asp?id=616 (find a job) 

http://www.bang-olufsen.com/careers/professional-opportunities
http://www.bang-olufsen.com/page.asp?id=616
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B&O er særdeles konjunkturfølsom, da deres produkter henvender sig til forbrugere 

som har flere penge til rådighed og derfor kan købe de varige forbrugsgoder, som 

kan karakteriseres ved at være overvejelseskøb. 

Hvorvidt den forventede fremgang som industrien har forudsagt i figuren, er kommet, 

vides endnu ikke, men med den udvikling der ses i arbejdsløsheden i Danmark og 

Tyskland som er B&O’s største markeder, så ser det ikke ud til at de forudsigelser 

industrien er kommet med holder for virksomheder som B&O.  

 

Rådighedsbeløb - reallønnen 

På B&O’s hjemmemarked ser man i perioden frem til sidst i 80érne, at her fulgtes 

lønudvikling og prisudvikling stort set ad. Reallønnen var derfor neutral i denne 

periode. Fra sidst i 80érne og frem til i dag har lønnen udviklet hurtigere end 

priserne. Dermed er købekraften blevet større og dyrere forbrugsgoder er blevet 

lettere at købe, hvilket er til gavn for virksomheder som B&O hvis målgruppe af 

forbrugere hermed bliver større. En af grundene til denne ændring er en strukturel 

ændring i samfundet, hvor der i dag er relativt flere højtuddannede end der var for 20 

år siden. 

 
 
Figur 8 Realløns udviklingen 

 

Kilde Ledernes hjemmeside: 

http://www.lederne.dk/lho/Ansaettelsesvilkaar/ansaettelsensstart/loen/Loenstatistik/udviklingilonprisogledighed.htm 
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7.4.1.3. Sociale faktorer 

Følgende sociale faktorer finder jeg det mest interessant at gennemgå, da de har 

umiddelbart den største virkning på B&O. 

 Demografi - Befolkningsudviklingen 

 Indkomstfordelingen 

 Social mobilitet 

 Ændringer i livsstil 

 

Demografi – Befolkningsudviklingen  

På figur 8 og 9 (mænd og kvinder) ses udviklingen i befolkningen fra 1996 til 2009 

og i de seneste 14 år er andelen af børn mellem 0 og 19 år (8,4%) er steget og 

andelen af personer i alderen 20-39 år er faldet med 11,8%, hvilket ikke er de bedste 

forudsætninger for B&O da det er denne gruppe som bliver B&O’s primærgruppe om 

nogle år. Når man ser på aldersgruppen 40-59 år, hvor stigningen fladet ud til at 

udgøre 0,15% i perioden 2007-2009, så er de en af de primære målgrupper for 

B&O’s produkter og jvnf. deres forbrugsadfærd er det ligeledes disse grupper, som 

sparer mest op og har qua deres alder opnået en vis erhvervsmæssig status og 

lønindkomst relativt set.  

Deres opsparing i boligen har været større, idet kontantpriserne på boliger (ejer-

lejligheder/enfamiliehuse) var steget markant i perioden 1999 til 2007. Efter 2007 

hvor finanskrisen begyndte, er boligpriserne på enfamiliehuse faldet 18% gennem-

snitligt frem til og med andet kvartal 200927, hvorved friværdien er mere eller mindre 

forsvundet og dermed muligheden for at købe B&O’s produkter finansieret via fri-

værdien. Den samme aldersgruppe vil dog have mere tilovers til forbrug og dermed 

til at købe B&O’s produkter, idet de ikke længere har hjemmeboende børn. 

 

 

 
                                                   
27

 Kilde: Danmarks statistik EJEN5 
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 Figur 9 Befolkningen i Danmark (mænd) 
      Mænd 

 

 

 
 
Figur 10 Befolkningen i Danmark (kvinder) 

      Kvinder 

 

Kilde: Danmarks Statistik Befolkning og valg fra tabellen BEF1A07 

Indkomstfordelingen 

Af figur 10 ses det at det især er de lønmodtagere fra årlig disponibel indkomst fra 

DKK 200.000 og opefter, som har haft fremgang i andel, mens andelen af personer 
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med lavere indkomst er faldet tilsvarende i antal. Dette er i forhold til salget af 

forbrugsgoder til høje priser en faktor som B&O’s salg kan påvirkes positivt af. 

Figur 11 Disponibel indkomst efter enheder og indkomstinterval 

 

Kilde: Danmarks statistik Indkomst forbrug og priser Tabel INDKP6hed,  køn,  alder  og indkomst interval  

Ligeledes er det af betydning at se på hvilke aldersgrupper og husholdninger, som 

har den største indkomst og derved er B&O’s målgruppe.  

 
 
Figur 12 Disponibel indkomst efter alder 
              

          

                               Kilde: Danmarks statistik Indkomst forbrug og priser Tabel INDKP6 

 

Interval Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct.

0 - 49.999 kr. 407.055 9,4 397.936 9,2 386.762 8,9 388.086 8,9 388.716 8,9 389.362 8,9 380.328 8,7 377.834 8,6

50.000 - 99.999 kr. 1.035.180 24,0 941.511 21,8 841.220 19,4 760.894 17,5 690.832 15,9 636.118 14,6 600.776 13,7 542.125 12,3

100.000 - 149.999 kr. 1.429.682 33,2 1.376.118 31,9 1.325.130 30,6 1.284.014 29,6 1.164.172 26,7 1.090.866 25,0 1.032.279 23,5 950.813 21,5

150.000 - 199.999 kr. 952.899 22,1 1.016.205 23,5 1.076.620 24,9 1.101.831 25,4 1.067.479 24,5 1.035.776 23,7 1.018.157 23,2 972.969 22,0

200.000 . 249.999 kr. 288.953 6,7 349.407 8,1 419.530 9,7 483.760 11,2 618.841 14,2 678.001 15,5 728.265 16,6 769.446 17,4

250.000-299.999 kr. 95.186 2,2 115.640 2,7 139.212 3,2 163.043 3,8 222.846 5,1 277.024 6,3 318.503 7,3 387.898 8,8

300.000-349.999 kr. 39.863 0,9 48.288 1,1 56.755 1,3 65.878 1,5 88.017 2,0 114.327 2,6 134.422 3,1 177.243 4,0

350.000-399.999 kr. 20.091 0,5 24.174 0,6 27.567 0,6 31.469 0,7 40.992 0,9 53.965 1,2 62.777 1,4 86.616 2,0

400.000-449.999 kr. 11.709 0,3 13.883 0,3 15.368 0,4 16.990 0,4 21.579 0,5 28.747 0,7 33.409 0,8 46.556 1,1

450.000-499.999 kr. 7.423 0,2 8.574 0,2 9.342 0,2 10.231 0,2 13.128 0,3 17.050 0,4 19.635 0,4 27.787 0,6

500.000 kr. og derover 23.999 0,6 26.636 0,6 27.898 0,6 30.335 0,7 36.637 0,8 48.445 1,1 58.532 1,3 78.177 1,8

Total 4.312.040 100,0 4.318.372 100,0 4.325.404 100,0 4.336.531 100,0 4.353.239 100,0 4.369.681 100,0 4.387.083 100,0 4.417.464 100,0
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Det er helt klar de 40-44 årige som scorer indkomstmæssigt, ligesom det er i den 

aldersgruppe jf. figur 8 og 9 hvoraf det fremgår at aldersgruppen fra 40 år til 59 år er 

den største. Gruppen 35-39 årige følger har en faldende graf mens, gruppen 45-49 

årige har en svag stigning. Baggrunden til denne tendens skyldes at folk er senere 

om at blive færdig med deres uddannelse og samtidig får de børn senere. Hvilket 

medføre at B&O’s målgruppe må bliver ældre. 

Hvilke husholdninger kunne så tænkes at tilhøre den højeste indkomstgruppe – det 

familier med hjemmeboende børn, når man ser på indkomst over 400.000 DKK.  

 
Figur 13 Gennemsnitlig familieindkomst efter type 
 

 
       

 

     Kilde: Danmarks statistik Indkomst forbrug og priser Tabel INDKF31 

 

Fordelingen i familieindkomst efter type i figuren svarer ligeledes overens med 

B&O’s målgruppe, da det er familier med stabil indkomst i ejerbolig som er en af 

deres primære målgruppe. 
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Social mobilitet 

Social mobilitet kan beskrives som de mulighederne der er for at bevæge sig mellem 

forskellige sociale grupper og de fordele og ulemper der følger denne udvikling med 

hensyn til indkomst, sikkerhed i ansættelsen og karrieremuligheder osv. 28 

Når man ser på de forskellige indkomstfordelinger i forskellige lande, ses det at den 

sociale mobilitet er højere i lande hvor forskellen mellem høj- og lavindkomstgrupper 

ikke er så udpræget. Dvs. vil man bryde den sociale arv og være en del af høj-

indkomstgruppen, er det nemmere i lande, hvor skellene mellem rig og fattig ikke er 

så fast forankret. Et eksempel er UK, hvor den sociale mobilitet er faldet i de seneste 

20-25 år. Fattigdom er mere modstandsdygtige overfor påvirkninger ift. f.eks. 

Tyskland. Denne samfundsmæssige struktur påvirker naturligvis på lang sigt 

forbrugergruppen for B&O’s produkter – men der er tale om en meget generel og 

ikke konkret målbar tendens.  

Ændringer i livsstil  

Ændringer i livsstil betyder meget for salget af B&O’s produkter. Vores samfund er 

præget af en tendens, hvor man gerne besøger hinanden i private hjem, i stedet for 

at mødes på cafeer/restauranter mv., som det ses i de sydlige lande. Derfor er det af 

betydning at man nu i højere grad er bevidst om at man sender signaler om smag 

indenfor mode, design og kvalitet, når man indretter boligen. Tidligere var det mere 

brugt at møbler/indretnings-artikler købt i Ikea, blev skiftet ud hvert 2-3 år, når man 

blev træt af stilen. Det var billigt og kunne billigt fornyes. Denne tendens er ændret til 

at den mere kræsne forbruger som må siges at være den kunde som køber B&O 

udstyr, nu anskaffer møbler og forbrugsgoder, som har en vis holdbarhed, både 

hvad angår kvalitet, men også stil. Hjemmets indretning og boligudstyr er blevet et 

område som er omgærdet af megen prestige og det udnytter B&O til fulde i deres 

markedsføringsstrategi og kommunikation. 

 

                                                   
 
28

 Stephen Aldridge – Chief Economist – Social mobility - a discussion paper  - April 2001 
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7.4.1.3. Teknologiske faktorer 

I henhold til årsregnskabet vil B&O nu koncentrere sig om færre produktkategorier, 

som primært vil være centreret omkring eksklusive audio- og videoprodukter. B&O 

har i regnskabet 2008/09 lanceret en række nye produkter rettidigt og levet op til de 

udmeldte forventninger om, at omsætningen fra lanceringsprodukter i audio-  og 

videoforretningen skulle udgøre cirka 10 procent af audio-  og videoomsætningen29.  

B&O har en strategi som går ud på at udvikle og producere et nyt produkt hvert år. 

Denne strategi er særdeles omkostningskrævende. B&O vil gerne ligge i toppen 

inden for deres felt hvilket bevirker at B&O bruger procentvis mere end deres 

konkurrenter til produktudvikling. Men udviklingen indenfor teknologi går i dag så 

hurtigt at det man har brugt nogle år på at udvikle, fra ide til færdigt koncept, sikkert 

er forældet ved premieren. Dette kunne man blandt andet se, da B&O lancerede 

deres DVD-afspiller, der var der allerede DVD-afspillere på markedet som kunne 

optage, og enkelte harddisk-optagere.  

B&O har dog i mange år været en af de førende virksomheder inden for højtalere og 

forstærkere. B&O har været undervejs med en ny måde at sammensætte 

komponenterne på i forstærkeren, således at forbruget af energi ville blive 90% 

mindre. Normalt kan en forstærker kun udnytte 1% af den tilførte energi til at frem-

bringe lyden med og resten går til spilde som varmeudvikling. Men produktions-

metode med navnet ICE-power30 som står for ”intelligent, compact og efficient” har 

resulteret i blandt andet produktet BeoLab5 samt i deres højtalere til biler. Med 

denne teknologi højtalerne fra B&O et godt produkt selvom prisen er på 110.000 kr. 

pr. par, da B&O’s nærmest konkurrenter inden for dette specielle produkt enten er 

dobbelt så dyre (Britiske Meridians med DSP 8000 højtaleren) eller ikke så gode 

(Tyske T+A A2D højtaleren) som er er uden den aktive bastilpasning til lytterummet.  

B&O vil ligeledes opbygge deres egen digitale teknologiplatform, der skal fungere på 

alle deres produkter. Dette arbejde er påbegyndt i regnskabsåret 2008/09 og 

forventes færdigt i indeværende regnskabsår. Herved vil de opnå en bedre inte-

gration mellem deres produkter, men samtidig vil de udelukke muligheden for at 

                                                   
29

 Kilde: årsregnskabet 2008/09 side 26 
30

 Kilde: www.Bang-Olufsen.DK 
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benytte deres produkter i sammenhæng med andre producenters produkter, hvor 

der ikke i forvejen er et samarbejde med B&O. 

 

7.5. Vurdering af B&O’s fremtidige produktpotentiale 
 

En ofte anvendt metode til at planlægge og styre produktmikset er BCG Matrixen, 

hvor markedsvækst og markedsandel er de to kontrollerende værdier. Nedenfor er 

der foretaget et estimat af hvorledes B&O forretningsområder ligger, med vægt lagt 

på 2 nylanceringer for 2010 i hver deres forretningsområde.. Placeringen skal tages 

med forbehold og denne er baseret på udtalelser, interview fra aviser samt fra B&O’s 

hjemmeside. Et mere præcist billede kunne desuden have været genereret ved at 

foretage en positionering af produkterne ift. konkurrenterne, hvilket ikke har været 

muligt i dette tilfælde. 

B&O’s strategiske forretningsområder31 er som følger: 

 Audio / Visual og kommunication 

 Automotive 

 Enterprise (Hotel) 

 ICEpower 

 

B&O angiver i deres årsregnskab omsætningstal for de enkelte forretningsområder.  

 

7.5.1. Audio / Visual og kommunication 

Forretningsområdet er B&O største og deres kernekompetence område. Området 

omfatter blandt andet produkter som fladskærme, højtalere, lydsystemer, og 

telefoner m.m. Produkterne bliver alle solgt via B1-butikker eller SIS. 

Årsregnskabet viste et fald i antallet af B1- butikker, således at der nu er 758 

butikker mod 822 butikker i 2007/08. SIS butikkerne er faldet fra 421 til 385. Det er 

                                                   
31

 Kilde: www.bang-olufsen.com 
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B1-butikkerne som udgør den største del af omsætningen med 81 %, hvilket er på 

samme niveau som i regnskabsåret 2007/08. 

Audio / Visual og kommunikation udgør 91,3 % af den samlede omsætning. 

Forretningsområdet vurderes til at være ”STAR” grundet dens andel af omsæt-

ningen, at det er B&O’s kernekompetence område, væksten, andelen af overskuddet 

samt de store kapitalbindinger dette område kræver. En større andel af områdets 

produkter har været på markedet i så længe en periode at de er gået hen og blevet 

”CASH COW”, da udviklingsomkostningerne er tjent ind og interessen for 

produkterne er ikke faldende. 

 

7.5.2. Automotive 

Forretningsområdet har været mange år undervejs. Men det blev først lanceret i 

slutningen af 2007 med et lydsystem til Aston Martin og Audi. B&O leverer nu 

lydsystemer til Aston Martin og en stor del af Audi’s modeller. B&O har indgået et 

samarbejde med Mercedes-AMG om leverancer at lydsystemer til deres top 

modeller. Det forventes at man i 2010 kan købe en Mercedes med B&O lydsystem. 

Årsregnskabet viste en fremgang i omsætningen på 51 Millioner kr. og denne 

fremgang forventes at fortsætte. Automotive har i regnskabsåret 2008/09 haft et 

positivt resultat, og grundet de store udviklingsomkostninger der har været forbundet 

med indtrængen på dette marked, har B&O nu en forventning om en forsat positiv 

udvikling. Segmentet er således nu et vigtigt element i B&O’s kerneforretning32. 

Automotives omsætning udgør 6,2% af den samlede omsætning. Automotive 

vurderes til at være en ”STAR”, da forretningsområdet nu en fast del af Audi 

udstyrsliste også på mindre modeller, hvorved udbredelsen vil være større. 

Forretningsområdet Automotive har tidligere været at betragte som corporate 

branding, hvor B&O har brugt Aston Martin og Audi’s top modeller som reklame-

søjler for deres produkter.  

Da udbredelsen nu er større og der kommer flere bil mærker til, er dette område ikke 

mere at betragte som værende en spydspids for deres produkter. 

                                                   
32

 Kilde: Årsregnskabet 2008/09  
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7.5.3. Enterprise 

Forretningsområdet Enterprise omfatter salg af Audio / lydsystemer til eksisterende 

og nybygninger af hoteller i de Arabiske lande og Asien. Enterprise et underområde 

til Audio / Visual og kommunikation da det er deres produkter og løsninger som 

forretningsområdet Enterprise sælger.  

B&O er i dag repræsenteret på 5 stjernede hoteller i hele verden. Dette område har 

til formål at skabe et kendskab for B&O’s produkter, der er derfor tale om Corporate 

branding. Enterprise udgør 4,1% af den samlede omsætning. Da B&O ikke har 

spredt sin tilstedeværelse af deres produkter end til top hoteller (5 stjerner eller 

mere), vil dette forretningsområde blive betragtet som værende ”QUESTIONMARK”.  

Forretningsområdet er gået tilbage 40 millioner kr. tilbage i forhold til sidste 

regnskabsår, grundet den globale afmatning i byggeriet. 

 

7.5.4. ICEpower 

Forretningsområdet ICEpower er vokset og denne fremgang ser ikke ud til at stoppe, 

og særligt er dette sikret via B&O’s patentet på denne teknologi. Alle producenter af 

teknologi, hvori højtalere er nødvendige, har interesse i denne teknologi, grundet 

strømbesparelsen. Derfor indgår ICEpower teknologien blandt andet i Samsungs 

mobiltelefoner. ICEpower udgør 3,0% af den samlede omsætning. Omsætningen er 

faldet fra 118 millioner kr. i 2007/08 til 85 millioner kr. i 2008/09. Faldet skyldes 

afmatningen som har påvirket B&O’s største kunder. 

B&O sælger deres teknologi til andre producenter, og der foregå til stadighed 

udvikling af dette område, derfor vil dette forretningsområde blive betragtet som 

værende ”QUESTIONMARK”, på vej mod ”STAR”.  
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Figur 14 BCG matrix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde : The Boston Consulting Group's Product Portfolio Matrix 

 

 

Det væsentligste I denne matrix/analyse er at der er en vis balance mellem 

placeringen af forretningsområderne. Der skal være nogle ”Cash Cows” til at 

generere omsætningen til at udvikle nye produkter til kategorien Stars og omdanne 

”Questionmarks” til ”Stars”. Nogle af forretningsområderne der udvikler og 

producerer til Questionmarks” vil omdannes til ”Dogs” og der skal også genereres 

omsætning til at opsamle disse eventuelle tab. Så det er meget væsentligt at 

systemet bevarer ligevægt.  

Særligt har denne model en svaghed vedrørende produkter, hvor udviklings-

omkostningerne er høje – dvs. når det antages at høj profit kan sidestilles med høj 

markedsandel, har man ikke taget højde for at produkterne har taget lang tid og 

kostet meget at udvikle og derfor meget hurtigt skal generere høj omsætning for at 

investeringen kan dækkes ind. Produkter af en sådan karakter skal hele tiden 

bevares i området stars og i den øvre del af og Cash Cows – eller helst skulle 
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forblive en Star for at have effekt som en Cash Cow - dette kunne være gældende 

for BeoLab 5 og BeoVision 10. Disse produkter er så dyre at selve udviklingen og 

erhvervelsen i en del år fremover vil være meget prestigepræget. Dog kunne man 

tænke sig at fladskærmteknologien fra BeoVision 10 af de to hurtigst vil udvikle sig til 

de øvrige produkter og derved fås en synergieffekt på den øvrige produktpalette. 

Denne teknologi er i øvrigt meget veletableret også indenfor PC-skærme.  Det 

vurderes at B&O’s øvrige program af produkter indenfor Musik/TV/Radio og Lyd 

befinder sig i den øvre del af Cash Cows, hvor der er en middel vækst, men 

forholdsvis høj markedsandel indenfor segmentet. B&O telefoner befinder sig i en 

lidt lavere position, da der er stor konkurrence i dette segment og udvalget af 

telefoner sammenlignet med konkurrenterne stadig er begrænset.  
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7.6. SWOT analysen 

SWOT analysen bruges til at analysere virksomhedens nuværende markedsposition 
overfor konkurrenterne. 

Styrker Svagheder 

 B&O’s strategi er få de rigtige ideer og 
udvikle dem til højeste teknologiske 
niveau og at sikre optimal kvalitet og 
akkuratesse i produktionen 

 

 Nyt produktkoncept hvert år / Innovativ. 
10% af omsætningen skal komme fra nye 
produkter.   

 

 B&O har stærkt brand image og Co-
Branding tilfører værdi (Automotive/Louis 
Vuitton)  .  

 

 Differentieringsstrategi – Design og 
teknologi og høje salgspriser 

 

 B&O styrker/beskytter deres 
kernekompetence – design  

 

 Kvalitetsniveau er højt og holdbarhed er 
lang 

 

 Få konkurrenter i nichesegment  

 

 

 Omkostningsbesparelser under 
hensyntagen til Pole Position strategi er 
medvirkende til at forbedre/ styrke 
konkurrenceevnen 

 

 Kontrol af distributionskanal (B1 butikker) 
– målrettede aktiviteter mulige, 

 

 Stærk medarbejderstab og fokus på 
personalepolitik/medarbejderudvikling 

 

 

 Lange produktudviklingscykler 
sammenholdt med kravet om årlige 
nylanceringer betyder at der skal 
igangsættes mange projekter.  

 

 B&O’s indtjening er under pres på de 
markeder, hvor der ikke kan opnås høje 

salgspriser.    

 Teknologi og Design – krav til design 
stiller store krav til den teknologi, som 
skal tilpasses hertil. Derfor er udvikling en 
kompliceret og langvarig proces. 

 

 Stor grad af manuel produktion (dvs. høje 
produktionsomkostninger) stiller krav til at 
omkostningsniveauet holdes i ave.     

 

 B&O er afhængig af forbrugerens 
købekraft og konjunkturudviklingen.  

 

 Medarbejdertilfredshed/-klima under pres. 
Store fyringsrunder skaber utryghed og 
giver øget pres på kerne kompetencer om 
større grad af effektivitet. Innovationsgrad 
under pres.  
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Muligheder Trusler 

  

 B&O er overgået til at benytte flere 
underleverandører i stedet for kun én. 
Dette skaber større fleksibilitet.  

 

 De stærke B1 butikker kan fortsat drive 
væksten.  

 

 Beskatningen af det danske erhvervsliv i 
forhold til de lande B&O konkurrerer med 
er lavere.  

 

 Automotive/Enterprise/ICEPower giver 
nye distributionsmuligheder.  

 

 Loyal – men økonomisk presset 
kundegruppe – upscale branding 
(Bilindustri/Mode) 

 

 Ny teknologi (Beolab 5 og ny fladskærm) 
Mulighed udnyttelse på tværs af brands.  

 

 Miljøpolitik styrker B&O’s image hos 
nøgleforbrugere og styrker bevidstheden 
om et brand som er ansvarlig og 
tillidsskabende i mere end rent 
produktmæssig forstand.  

 

 

 

 Omkostningerne ved at have 
miljøpolitikker, stiger så meget, at det ikke 
modsvares af høje salgspriser. Dette kan 
ske som følge af lovindgreb/afgifter.   

 

 Beskyttelsen af B&O’s design sættes 
under pres – Plagiater/billigprodukter 
markeds-andele fra B&O.  

 

 Negativ Konjunkturudvikling kan få effekt 
på salget af B&O’s produkter.  

 

 Er B&O’s brands stærke nok til at modstå 
priskonkurrence fra andre højkvalitets-
produkter.  

 

 Lav aktiekurs – risiko for opkøb. B&O 
opkøber egne aktier for at holde kursen 
oppe.  

 

 Teknologisk udvikling. Er B&O’s andel på  
0,1 % målt i værdi tilstrækkeligt ift. 
konkurrenternes udviklingsomkostninger.  
Stor risiko for at de store spillere 
overhaler B&O og de står tilbage med et 
godt design men forældet teknologi.    

 

 B1 butikkernes økonomisk fundament og 
styrke. Balance mellem SIS & B1 er 
nødvendig.  

 

 

7.6.1. Styrker 

 

7.6.1.1. Produkter 

Kravet om et nyt produktkoncept hvert år betyder at man hele tiden skal have et 

projekt under udvikling, som er langt fremme i processen. Den juridiske beskyttelse 

af design og teknologi understøtter også valget af strategi.  B&O’s styrker omfatter 

særligt brand, teknologi og nye distributionsmuligheder via Automotive/ICE Power 
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hvor de med OEM produkter, får adgang til et større/bredere kundesegment og 

samtidig kan anvende dette som Co-Branding. 

7.6.1.2. Teknologi  

Styrken indenfor teknologi ligger i særdeleshed i nemhed under brug, de integrerede 

løsninger ligesom det er den unikke kvalitet af lyd og billede, som man stræber efter. 

Desuden stiller man krav til kvalitet af samling og komponenter, som gør produktet 

langtidsholdbart og driftsikkert.  

7.6.1.3. Salgsstrategi  

B&O’s salgsstrategi går mod at skabe et nicheprodukt, som sælges via egne kanaler 

– B1 butikkerne. Den restriktive markedsføringspolitik overfor butikkerne og andre 

salgskanaler giver B&O et image som værende eksklusivt og meget kontrolleret 

både kvalitet- og produktmæssigt, men også markedsføringsmæssigt.  Det er en 

styrke at B&O kontrollerer disse processer. Yderligere giver de nye distributions-

kanaler via Automotive/Enterprise og ICEPower en bedre distribution og spredning 

af risiko/afhængig af få forbrugermålgruppers loyalitet.    

7.6.1.4. Brand Image   

B&O har et stærkt brand image som fortsat styrkes og co-branding med stærke 

spillere underbygger denne position.  

7.6.1.5. Medarbejderpolitik 

Grunden til at B&O har succes med deres produkter skyldes en stærk og loyal 

medarbejderstab – selvom virksomheden har beliggenhed i Struer – eller måske 

netop derfor – har de ingen problemer med at tiltrække medarbejdere. Det stærke 

brandimage og deres personalepolitik er medvirkende til dette.  

 

7.6.2. Svagheder 

 

7.6.2.1. Produkter  

De lange udviklingscykler og krav til årlig lancering af nye produktkoncepter, betyder 

at der skal igangsættes mange projekter. Dette er omkostningskrævende både hvad 

angår personale, men også teknologi. Med de lange udviklingscykler øges 
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usikkerheden ved igangsætning og med et marked som ændres/påvirkes i høj grad 

af forbrugerens situation og konjunkturer i øvrigt, er kravet om til stadighed at til-

passe produktporteføljen og produkter i pipeline helt nødvendig. Det er dyrt at tage 

fejl !   

 

7.6.2.2. Teknologi  

Kompleksiteten i teknologien sammenholdt med kravet til minimalistisk design stiller 

store krav og kan være svaghed, hvis dette betyder at den mest optimale løsning for 

enten design/teknologi må afviges, som følge deraf.  

 

7.6.2.3. Salgsstrategi  

B&O er afhængig af konjunkturudsving og forbrugerens købekraftsudvikling. 

Væsentlige påvirkninger såsom nedgang i købekraften eller omfordeling af hushold-

ningens omkostningsstruktur, påvirkes deraf. Selvom vi taler om forbrugere med 

væsentlig købekraft, er deres situation i særdeleshed afhængig af konjunkturerne og 

udvikling på arbejdsmarkedet. Dette ses tydeligt i udviklingen i omsætningen, hvor 

den finansielle krise har slået direkte igennem.  

 

7.6.2.4. Produktion 

B&O har ikke haft den samme fokus på logistik og lagerstørrelser som ovennævnte 

parametre og dette betyder at omkostningerne på disse områder nok har været 

højere end nødvendigt. Desuden betyder de høje produktionsomkostninger, at 

salgsprisen og indtjeningen vil være mere under pres ift. deres konkurrenter alt 

andet lige.  

7.6.2.5. Medarbejdspolitik  

Omfattende medarbejderfyringer og nedlæggelse af stillinger har betydet at der er 

større arbejdspres på de tilbageblevne medarbejdere og stresspåvirkningen ift. 

fremtidsudsigterne kan påvirke klima, effektivitet og loyalitet.    

 



Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S  Af: Søren Jacobsen 

56 
 

7.6.3. Muligheder 

 

7.6.3.1. Produkter  

Nye produkter som Beovision 7 og BeoSound 5 er designet og udviklet til at være 

fremtidens udstyr til underholdning i hjemmet. Denne satsning og teknologi kunne 

med fordel udnyttes til at overføres til andre af B&O’s brands og produktområder/ 

selskaber.  Idet selskaberne har en fælles referenceramme - elektronik - er en vis 

synergieffekt mulig.   

7.6.3.2. Teknologi  

Da B&O har store investeringer og sætter høje krav teknologien, er muligheden for 

at være den udbyder som har de bedste ideer på højeste niveau tilstede. Innovator-

rollen skaber værdi og kundernes høje forventninger til produkterne, skaber en 

naturlig efterspørgsel.  

7.6.3.3. Produktion  

B&O har gjort sig selv mere fleksibel og mindre sårbar mht. indkøb og leverancer – 

da antallet af underleverandører er faldet. Dette skaber en vis tilknytning til under-

leverandørerne hvor ved B&O bliver en større kunde hvorved B&O bedre kan styre 

kvaliteten og dermed sørge for at leverandørerne altid at yde deres bedste - til gavn 

for B&O. Prismæssigt kan B&O ligeledes stille større krav end det tidligere var 

tilfældet med kun flere leverandører.  

7.6.3.4. Salgsstrategi  

De stærke B1 butikker kan stadig drive væksten, så man distancerer sig yderligere 

fra dette øvrige marked og holder på denne måde sine kort tæt ind til kroppen og 

bevarer den kontrol over processerne som tidligere nævnt.  Kundegruppen er loyal – 

men presset – en ny mulighed er at fokusere på upscale branding via mode/bil-

industrien.  

7.6.3.5  Miljøpolitik  

Fokus på miljøpolitik styrker B&O’s image hos nøglekunder og forstærker den 

tillidsskabende profil.   



Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S  Af: Søren Jacobsen 

57 
 

7.6.4. Trusler 

 

7.6.4.1. Produkter  

Truslen er at B&O brands/varemærker ikke er stærke nok til at modstå prispresset 

fra andre højkvalitetsprodukter, som er i direkte konkurrence med B&O. Beskyttelsen 

af deres design kan også sættes underpres fra plagiater, som de skal bruge mange 

ressourcer på at bekæmpe – som f.eks. Lego har været nødt til.  

7.6.4.2. Teknologi  

Internetteknologi er ikke veludbygget nok ift. Konkurrenternes tilbud. Hjemmesiden 

fungerer ligeledes ikke optimalt på alle punkter og lever ikke op til produkternes høje 

kvalitet. Det er tydeligt at man ønsker at komme i kontakt med kunderne gennem 

butikkerne og ikke gennem internetteknologien. En stor trussel er ligeledes at de 

konkurrenter som B&O sammenligner sig med og er i konkurrence med har langt 

større udviklingsbudgetter (B&O’s andel svarer til 0,1% målt i værdi).  

7.6.4.3. Produktion  

Generelt kan det siges at de stigende omkostninger for danske virksomheder at 

drive produktion i DK er en trussel for B&O, som jo har en stor andel af manuel 

produktion.  Derfor har man også lagt en del af produktionen til Østeuropa. Det er en 

risiko at man på trods af krisen, kan have mangel på kvalificeret arbejdskraft i lokal-

området – da der er efterspørgsel efter de få som har væsentlige kernekompetencer.  

7.6.4.4. Salgsstrategi 

Her vil jeg henvise til gennemgang af salgsstrategien under svagheder, hvor de 

negative udsving i konjunkturudviklingen påvirker købekraften for B&O’s kunder 

negativt. Og da man har valgt en nichestrategi, er B&O sårbar overfor netop denne 

udvikling, da kundekredsen alt lige er smallere.  Endvidere er der en trussel for B&O 

det meget snævre valg af salgskanal – spredningen af risikoen og aktiviteterne ville 

alt andet lige betyde en mere effektiv udnyttelse af salgskanalerne og med 

tilhørende logistik- og lagerfordele. B1 butikkernes økonomiske fundament er en 

risiko for virksomheden.      
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7.6.4.5. Miljø  

Omkostningerne ved at opretholde en ambitiøs miljøpolitik kan stige så voldsomt at 

de høje salgspriser ikke længere kan dække denne ind.  

 

7.7. Delkonklusion 

 

Den strategiske analyse skal beskrive  

 B&O’s overordnede mål og strategier 

 Indre effektivitet – styrker/svagheder som påvirker B&O’s forretning 

 Ydre forhold - muligheder/trusler som påvirker B&O’s forretning  

 

B&O’s målsætninger: 

 Nylanceringer skal bidrage med min. 10% af den samlede omsætning 

 B&O samler deres salgsorganisation  

 B&O skal udvikle en fælles digital teknologiplatform 

 B&O satser på flere B1 butikker (de forventer dog en tilbagegang i 2010) 

 

Som en del af salgsstrategien har B&O har valgt metoden ”differentiering – høj 

kvalitet og uniquehed for produktet til alle produkter indenfor produktområderne for 

B&O. Kunderne som befinder sig i B-t-B markedet er den primære målgruppe.  

   

7.7.1. Indre forhold/effektivitet 

 

De kernekompetencer, som kendetegner B&O, er som det væsentligste produkt, 

teknologi, kvaliteten/produktionen og valget af den salgsstrategi, som skal under-

støtte disse parametre. Gennem hele værdikædens faser er det kendetegnet ved at 

B&O ønsker at udøve stor grad af kontrol og styring.  Det høje niveau for produkter-

nes funktionalitet understøttes af medarbejderpolitikken og ønsket om at HR funk-

tionen og uddannelse skal være et af fundamenterne for deres succes. 
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7.7.1.1. Produkter / Produktpotentiale 

B&O kendetegnes af et højt aktivitetsniveau i udviklingen af nye produktkoncepter, 

men binder grundet de lange udviklingstider i projekter og høje ambitionsniveau 

megen kapital i processen – det ses også at de har et højt aktivitetsniveau ift. 

konkurrenterne, da andelen af omsætningen brugt på udvikling ligger højere. Da 

B&O er på et marked som nemt påvirkes af konjunktur-udviklingen og udviklingen i 

købekraften, kan det være et problem at estimere potentiale for et nyt projekt og det 

stiller store krav til omstillingsevne og tæt overvågning af processerne undervejs.  

Derfor kan det tænkes at B&O i højere grad vælger de projekter ud de selv tror mest 

på i stedet for at lade omverdensfaktorer og kundeefterspørgsel råde i alt for høj 

grad, grundet stor usikkerheden og langt perspektiv.   

BCG matrixen vurderede ligeledes at potentialet særligt ligger i de nye produkter og 

at det er væsentligt at bevare en vis ligevægt i produktmikset. Der er taget et 

forbehold for modellens værdi mht. placering af produkter med høje udviklings-

omkostninger. BCG matrixen viser derfor forretningsområder i stedet for enkelte 

produkter. Der er et krav om hurtig omsætningsfremgang, da investeringen skal 

dækkes ind og så bliver billedet nok mere uklart, således at produktet som 

umiddelbart er en star, mere skal betragtes som en Cash Cow, da produktets 

dækningsgrad er lavere.  

7.7.1.2. Teknologi  

Teknologisk er B&O kendetegnet ved at være meget fremadrettede og fokuserede 

på det de vil opnå indenfor unik kvalitet af billede og lyd. Problemet med lange 

udviklingscykler kan teknologisk set, være at de ikke er de mest fremadrettede 

/innovative, når produktet endelig lanceres. DVD introduktionen var et eksempel på 

dette. Det samme gør sig gældende i dag med Blu-Ray til det nye BeoVision 7. 

Denne teknologi findes allerede i f.eks. playstation3, hvorfor mange forbrugere 

allerede har en sådan afspiller. B&O er rent teknologisk nok de mest avancerede 

sammenlignet med konkurrenterne, men til gengæld er de afhængige af en smal 

forbrugergruppe, som også går efter det unikke som f.eks. et højtalersystem til 

110.000 DKK per par.  

Det ligeså høje niveau for unikt/minimalistisk design stiller store krav til udviklingen 

af den teknologi, man ønsker at tilbyde. Det kunne være en svaghed, hvis man 
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grundet dette var nødt til at vælge den næstebedste løsning – eller indgå for store 

kompromiser.     

7.7.1.3. Salgsstrategi  

Den meget kontrollerede salgs- og markedsføringsproces gør det muligt at skabe 

nogle meget klare budskaber og komme helt ud til forbrugeren uden ”støj” på linien.  

B1 butikkerne på franchisebasis står også for den største fremgang sammenlignet 

med de øvrige kanaler. Man kan sige at hvis det går godt, får de al æren, men i 

nedgangtider er der også et meget stort pres på disse rene B&O butikker for at få 

fremgang – man vælger altså ikke at sprede risikoen/aktiviteterne. Dette har nok 

særlig betydning i disse år, hvor konjunkturerne er påvirket i negativ retning og også 

mange af B&O’s kunder med en vis købekraft/ledere f.eks. er udsat afskedigelser og 

pres på økonomien. 

 7.7.1.4. Produktion 

B&O har valgt at beholde dele af deres produktion i Danmark modsat andre virksom-

heder, som af konkurrencemæssige grunde vælger andre lande, hvor lønomkost-

ningerne per produceret enhed er lavere. Begrundelsen ligger i opretholdelse af den 

høje kvalitet og de nødvendige medarbejder-kompetencer. Dette er helt klart en 

fordel for det lokalområde omkring Struer, som er afhængige af virksomheden, men 

også for det image, man søger at opbygge. Man skal nok søge at effektivisere 

logistik og lagerstyring endnu mere for at opnå de omkostningsbesparelser, som er 

nødvendige for konkurrenceevnen og indtjening.  

7.7.1.5. Medarbejderpolitik  

B&O’s evne til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere på alle niveauer er helt 

fundamentalt at nå deres mål og videre endnu.    

 

7.7.2. Ydre forhold 

 

De ydre forhold som har størst påvirkning på salget af B&O’s produkter er uden tvivl 

udviklingen i købekraften hos forbrugere med de højeste indkomster.  
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De politiske faktorer, som har størst direkte indflydelse på B&O’s forretning er nok 

den harmonisering i skattelovgivningen, således at Danmark i dag har en mere 

lempelig beskatning af selskaber end de lande vi normalt sammenligner os med. Det 

vil sige at B&O her ikke er ”ringere” stillet ift. de virksomheder de konkurrerer med. 

De mere langsigtede tendenser indenfor miljø og uddannelse er områder, som B&O 

også er opmærksom på.  

De økonomiske faktorer viser umiddelbart at reallønnen er steget generelt for de 

danske forbrugere indenfor de seneste 20 år. Konjunkturudviklingen har været for 

nedadgående siden 2006 juli været for nedadgående og er i september 2008 på det 

laveste punkt, men tendensen er dog stigende mod 4Q 2009 hvor der igen er 

positive tal. Målgruppen for B&O’s produkter har gennemgået en positiv udvikling i 

både antal og indkomst indenfor de seneste 5-10 år. Hvis man ser på hvilke 

befolkningsgrupper, som har de højeste indtægter og dermed muligheden for at 

købe disse produkter, er det overvejende familier med børn og par (med/uden børn 

– dog ikke hjemmeboende børn) – dvs. produkterne appellerer også til hushold-

ninger med krav om robusthed og bruger-venlighed. Aldersfordelingen for mål-

gruppen ligger da heller ikke overraskende mellem 40 og 59 år. Målgruppen har 

ændret sin livsstil i takt med tiden og dette har B&O tilpasset sine produkter og 

markedsføring efter – man går efter varige goder med lang holdbarhed og en vis 

robusthed overfor de mange påvirkninger, som aktiviteterne i hjemmet giver. 

Desuden viser fokus på design og indretning også prestige og smag, som mange 

går efter.  

7.7.2.1. Produkter / Produktpotentiale 

Satsningen indenfor nyeste produktteknologi, giver helt klart muligheder ift. at denne 

kan benyttes af andre selskaber indenfor gruppen og hvis dette er helt unikt – som 

f.eks. ICE power kunne man vælge at sælge denne teknologi til andre ikke-

konkurrerende brancher i et større omfang end det man gør i dag. Dette kunne i høj 

grad afhjælpe de høje krav til afkast fra salget af kerneproduktet.  En trussel fra 

omverdenen kunne være at B&O’s brand ikke er stærke nok til at modstå prispres 

fra konkurrerende produkter og de kunne blive udsat for tiltagende pres fra 

virksomheder, som søger af efterligne deres design/image.   
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7.7.2.2. Teknologi  

B&O’s image betyder at kunderne forventer et højt niveau og det gør B&O alt for at 

leve op til i alle forhold. Dette er et meget værdifuldt og slagkraftigt værktøj til at 

højne moral og indsats fra medarbejdernes side. Desuden tiltrækker dette også en 

type af medarbejdere, som har samme holdning som virksomheden og dette er alt 

andet lige selvforstærkende for resultatet. Hvor B&O ikke helt lever op til det høje 

niveau er på internetområdet, hvor e-business kun er tilgængeligt for US brugere og 

hvor opbygningen og indholdet ikke er optimalt på alle områder. Alle facetter for at 

komme nærmere/betjene kunden via dette medie er ej heller udnyttet og det burde 

man gøre mere ved. Det kan være at netop B&O’s målgruppe har for lidt tid (da de jo 

skal tjene penge) til at gå til butikken, men hellere vil orientere/oplyses via www. Det 

tyder lidt på at man helst vil have kunden helt ind i den fysiske butik og ikke virtuelle 

butik.   
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8. Regnskabsanalyse 
 

Til brug for regnskabsanalyse er årsregnskab fra 2006/07 til 2008/09 samt halvsårs-

regnskabet pr. 30. november 2009 benyttet. Sammen med afsnittet omhandlende 

den strategiske analyse skal dette danne grundlaget fremskrivningen til brug for den 

senere værdiansættelse  

 

8.1. Revisionspåtegningen 
 

Alle B&O’s årsrapporter der er aflagt i perioden 2006/07 – 2008/09 har revisions-

firmaet Deloitte forsynet dem med en ”blank” revisionspåtegning uden supplerende 

bemærkninger eller forbehold, hvilket betyder at årsrapporterne udviser et retvisende 

billede af selskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling, for de enkelte 

perioder. 

 

8.2. Anvendt regnskabspraksis 
 

For at sikre et ensartet grundlag for regnskabsanalysen, er regnskabspraksis for 

årsrapporterne 2006/07 – 2008/09 sammenholdt. I denne forbindes kunne det 

konstateres at der ikke var foretaget ændringer som vil påvirke regnskabsanalysen. 

Følgende ændringer blev konstateret.: 

Årsrapporten 2006/07: IFRS 7 Financial Instruments benyttes til udarbejdelse af 

årsrapporten. Dette har ingen konsekvenser for regnskabsanalysen, da dette 

ligeledes gælder for de efterfølgende år. 

Årsrapporten 2006/07: IFRS 8 Operating Segments benyttes til udarbejdelse af 

segmentopdelingen i årsrapporten. Dette har ingen konsekvenser på regnskabs-

analysen, da dette ligeledes gælder for de efterfølgende år. 
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Årsrapporten 2008/09: ”Koncerninterne virksomhedsovertagelser indregnes hos det 

overtagende selskab til det overdragende selskabs regnskabs regnskabsmæssige 

værdier på overtagelsestidspunktet. Der foretages ikke tilpasning i sammenlignings-

tal”. Dette har ingen konsekvenser for regnskabsanalysen, da der ikke opnås 

avancer på de koncerninterne køb og salg. Desuden foretages regnskabsanalysen 

på koncernniveau, hvorfor dette ikke vil have en effekt på resultatopgørelsen eller i 

balancen. 

 

8.3. Konsolidering 
 

Der er ikke foretaget ændringer i analyseperioden på konsolideringen. Koncern-

regnskabet omfatter moderselskabet Bang & Olufsen a/s samt de selskaber, hvori 

koncernen besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har en 

bestemmende indflydelse33. 

Koncernregnskabet er udarbejdet efter past-equity princippet. Der er foretaget 

eliminering af koncerninterne transaktioner. 

De udenlandske datterselskabers årsrapporter er tilpasset koncernens regnskabs-

praksis, med mindre den kun afviger i uvæsentligt omfang heraf. 

Nyerhvervede datterselskaber medtages i koncernregnskabet fra anskaffelses-

tidspunktet og solgte selskaber medtages indtil salgstidspunktet. 

Selskaber der ikke er datterselskaber, men hvor B&O koncernen ejer 20% eller mere 

af stemmeretten eller på anden måde udøver en betydelig indflydelse på den 

driftsmæssige og finansielle ledelse, betragtes som associerede selskaber. Disse 

associerede selskaber konsolideres one-linje i koncernregnskabet. 

For selvstændige udenlandske datterselskaber omregnes resultatopgørelserne til 

gennemsnitlige valutakurser, men balanceposterne omregnes til statusdagens 

valutakurs. De omregningsdifferencer der opstår ved omregning af de udenlandske 

                                                   
33

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 74 
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selskabers primo egenkapital til statusdagens kurser samt de omregnings-

differencer, der opstår som følge heraf, reguleres over egenkapitalen. 

B&O’s konsolidering er i overensstemmelse med internationale regnskabs-

standarder (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for 

børsnoterede selskaber34. 

Gennemgangen af området har ikke medført til korrektioner. 

 

8.4. Reformulering af årsrapporten 
 

Reformulering af årsrapporten har til formål at identificere henholdsvis selskabets 

driftsaktivitet og finansielle aktivitet. Dette giver mulighed for at se om selskabet 

giver overskud på den primære drift, samtidig giver det mulighed for at få en 

ensartethed i årsrapporterne, der gør sammenligningen og analysen mere brugbar. 

Reformuleringen er foretaget for egenkapitalopgørelsen, balancen, resultat-

opgørelsen og pengestrømsopgørelsen. 

 

8.4.1. Transitoriske regnskabsposter 
 

B&O frasolgte i 2006/07 65% af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s. Selskabet 

er jf. regnskabspraksis overgået fra datterselskab til at være et associeret selskab. 

Salget medførte en engangsgevinst for B&O på 12 millioner DKK35. Omsætningen 

for de første ni måneder var 101 millioner DKK. Produktionsomkostninger på 85 

millioner DKK, Udviklingsomkostninger på 5 millioner DKK, Distributions- og 

marketingomkostninger 6 millioner DKK og Administrationsomkostninger på 9 

millioner DKK36 .  

                                                   
34

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 73 
35

 Kilde: Årsrapporten 2006/07 side 20 
36

 Kilde: Årsrapporten for Bang & Olufsen Medicom a/s omregnet forholdsmæssigt i forhold til 

omsætningen 101 million DKK 
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Grundet størrelsen på vil der bliver korrigeret for dette. I forbindelse med afskedigel-

sen af den tidligere koncerndirektør Torben Ballegaard Sørensen blev der afholdt et 

”gyldent håndtryk”37 på 8,3 millioner DKK. Grundet størrelsen på denne udgift vil der 

bliver korrigeret for dette. 

I 2008 har B&O overtaget den resterende andel af ICE power a/s på 10% for 23 

millioner DKK. Da omsætningen udgør en meget lille andel af den samlede 

omsætning vurderes det ikke nødvendigt at foretage korrektioner herfor.  

I december 2007 blev en voldgiftssag afgjort, hvor det kostede B&O 25 millioner 

DKK38, hvoraf de 21 millioner DKK blev indregnet i distributionsomkostningerne og 

de resterende 4 millioner DKK var indregnet i de finansielle poster39. Grundet 

størrelsen af denne udgift, vil der blive korrigeret for dette. 

B&O har i årsrapporten 2008/09 udgiftsført 12,3 millioner DKK, som følge af to tabte 

retssager. Grundet størrelsen på denne udgift, vil der blive korrigeret for dette. 

I årsrapporten for 2008/09 er der omstruktureringsomkostninger på 105,5 millioner 

DKK. Disser er fordelt i henhold til de funktioner de vedrører.40 

 

8.4.2. Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

 

Reformuleringen af egenkapitalen er nødvendig, for at få identificeret de posteringer 

der er foretaget direkte på egenkapitalen der relaterer sig til drifts- eller finansierings-

aktiviteten, således at disse kan indregnes i driftsoverskud eller resultatet fra 

finansieringsaktiviteten. 

Egenkapitalopgørelsen indeholder en række dirty surplus poster41som er opstillet i 

nedenstående tabel, hvoraf det fremgår hvilke poster som er finansierings- eller 

driftsaktiviteter. 

                                                   
37

 Kilde: Årsrapporten 2007/08 side 88 
38

 Kilde: Årsrapporten 2007/08 side 26 
39

 Kilde: Årsrapporten 2007/08 side 27 
40

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 88 
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Tabel 1 Egenkapitalopgørelsen 

 

Kilde: B&O’s årsrapporter, opstillingen egen tilvirkning 

 

Ved indregningen af datterselskabernes balanceposter til balancedagens kurs og 

resultatopgørelserne til tilnærmede gennemsnitskurser foretages der en regulering 

over egenkapitalen. Denne post vedrører både drift og finansieringsaktivitet. 

 

                                                                                                                                                              
41

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse –en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole 

Sørensen 

(mio. DKK)

2006/07 2007/08 2008/09

Egenkapitalen primo 1.742 1.682 1.484

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber 2 7 -12

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 0 -1

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen 2 7 -13

Samlet indkomst 373 112 -383

375 119 -396

Kapitalforhøjelse 0 0 459

Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 -26

Skat vedrørende omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 1

Køb af 10% ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s 0 0 -23

Medarbejderaktier 11 10 5

Tildeling af aktieoptioner -3 11 6

Ændring i udskudt skat af aktieoptioner 0 -6 0

Køb af egne aktier -272 -100 0

Salg af egne aktier 18 2 46

Salg af tegningsretter 0 0 4

Udloddet udbytte -200 -248 -41

Udbytte af egne aktier 11 14 2

-435 -317 433

Egenkapitalen ultimo 1.682 1.484 1.521
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8.4.3. Reformulering af resultatopgørelsen 

 

Med baggrund i reformuleringer kommer resultatopgørelsen for de sidste 3 år til at 

se ud som følger: 

Tabel 2 Reformuleret resultatopgørelse 

 

(mio. DKK)

2006/07 Pct. 2007/08 Pct. 2008/09 Pct

Omsætningen 4.376 100 4.092 100 2.790 100

Regulering vedr. Medicom -101 0 0

Reguleret omsætning 4.275 100 4.092 100 2.790 100

Produktionsomkostninger -2.338 53 -2.200 54 -1.695 61

Regulering vedr. Medicom 85 0 0

Reguleret produktionsomk. -2.253 53 -2.200 54 -1.695 61

Bruttofortjeneste 2.038 47 1.892 46 1.095 39

Reguleret Bruttofortjeneste 2.022 47 1.892 46 1.095 39

Udviklingsomkostninger -459 10 -545 13 -477 17

Regulering vedr. Medicom 5 0 0

Reguleret udviklingsomkostninger -454 11 -545 13 -477 17

Distributions- og markedtingomkostninger -910 21 -1.004 25 -1.003 36

Regulering vedr. Medicom 6 0 0

Reguleret Distributions- og marketingomk. -904 21 -1.004 25 -1.003 36

Administrationsomkostninger -139 3 -149 4 -110 4

Regulering vedr. Medicom 9 0 0

Reguleret administrationsomk -130 3 -149 4 -110 4

Omstruktureringsomkostninger 0 0 0 0 0 0

Resultat af primær drift 530 12 194 5 -495 -18

Reguleret resultat af primær drift 534 12 194 5 -495 -18

Reguleringer til den primær drift:

Fratrædelsesgodtgørelse 0 8 0

Voldgiftssag 0 21 0

Retssager 0 0 12

Valutakursregulering vedr datterselskaber 1 7 -12

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle inst. 0 0 -1

Resultat af kapitalandele i associerede selskaber -1 -11 2

Reguleret driftsoverskud før skat 534 12 219 5 -494 -18

Beregnet skat af driftsresultatet -153 -48 133

Driftsoverskud efter skat 381 171 -361

Gevinst ved salg af Medicom andel 12 0 0

Finansielle indtægter 16 20 11

Finansielle omkostninger -32 -50 -41

Resultat af finanseringsaktivitet før skat -4 -30 -30

Skat af finansieringsaktivitet 1 7 7

Resultat af finanseringsaktivitet efter skat -3 -23 -23

Total indkomst 378 148 -384



Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S  Af: Søren Jacobsen 

69 
 

Skatten er beregnet ud fra skatteomkostningen i den officielle årsrapport. Skatten på 

driftsoverskuet er beregnet som den officielle skatteomkostning + skattefordelen ved 

renteomkostningerne.  

 

8.4.4. Reformulering af balancen 

 

Den reformulerede balance viser driftsaktiverne og driftsgælden, der sammenholdt 

viser netto driftsaktiverne (NDA). Finansieringsaktiviteten er samlet der sammenlagt 

giver netto finansielle aktiver (NFA). 

B&O besidder investeringsejendomme, hvis formål er at opnå lejeindtægter eller 

kapitalgevinster42 . Med dette formål bliver posten derfor placeret under finansielle 

aktiver. 

Posten andre finansielle tilgodehavender udgør udlån til ikke tilknyttede virksom-

heder. Denne post regnes for udlån til B1 butiksejere hvorfor den regnes for 

driftsrelateret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42

 Kilde: Årsrapporten 2007/08 side 76 
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Tabel 3 Reformuleret balance 

 

(mio. DKK)

2006/07 2007/08 2008/09

Driftsaktiver (DA)

Goodwill 44,8 44,8 44,8

Erhvervede rettigheder 44,4 41,1 50,8

Færdiggjorte udviklingsprojekter 244,6 218,8 200,6

Udviklingsprojekter under udførelse 116,2 112,5 185,0

Grunde og bygninger 252,1 274,4 269,9

Produktionsanlæg og maskiner 203,8 221,8 229,5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 70,7 50,0 48,4

Indretning af lejede lokaler 29,1 28,7 32,2

Materielle aktiver under udførelse og 

forudbetalinger for materielle aktiver 62,2 80,8 33,2

Kapitalandele i associerede selskaber 15,8 6,3 9,5

Andre finansielle tilgodehavender 21,2 52,0 60,4

Udskudte skatteaktiver 88,2 22,7 103,8

Varebeholdninger 694,3 801,4 597,8

Tilgodehavender fra salg 743,2 593,0 407,9

Tilgodehavender fra associerede selskaber 1,8 0,0 1,4

Tilgodehavende selskabsskat 27,0 39,7 21,7

Andre tilgodehavender 30,0 38,9 31,6

Periodeafgrænsningsposter 22,8 30,5 28,4

Driftsaktiver (DA) 2.712,2 2.657,4 2.356,9

Driftsforpligtelser (Gd)

Pensioner 9,7 9,5 7,0

Udskudt skat 67,8 64,2 4,8

Hensatte forpligtelser 130,3 123,3 143,8

Leverandør af vare og tjenesteyderlser 216,4 216,0 188,3

Gæld til associerede selskaber 0,0 1,8 0,0

Selskabsskat 122,3 66,3 21,2

Anden gæld 356,2 320,0 324,6

Periodeafgrænsningsposter 97,9 83,9 69,5

Driftsforpligtelser (Gd) 1.000,6 885,0 759,2

Netto driftsaktiver (NDA) 1.711,6 1.772,4 1.597,7

Netto finansielle aktiver (NFA)

Investeringsejendomme 56,4 52,8 49,1

Likvide beholdninger 196,4 107,1 258,1

Realkreditinstitutter -93,4 -235,7 -230,3

Kreditinstitutter -97,1 -101,1 -95,7

Øvrige langfristede forpligtelser -6,1 -6,6 -6,7

Kortfristet del af langfristetgæld realkreditinstitutter -14,0 -8,5 -6,5

Kortfristet del af langfristetgæld kreditinstitutter -32,4 -42,9 -32,6

Kreditinstitutter øvrigt -39,5 -53,7 -13,0

Netto finansielle aktiver (NFA) -29,7 -288,6 -77,6

Egenkapital 1.681,9 1.483,8 1.520,1

Ejer og ekstern finaniering -1.711,6 -1.772,4 -1.597,7
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8.4.4. Reformulering af pengestrømsopgørelsen 

 

Pengestrømsopgørelsen i årsrapporten 2008/09 er inddelt i drifts-, investerings-, og 

finansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelsen skal reformuleres således at den 

giver et overblik over drifts- og investeringsaktiviteten og hvorledes denne bliver 

anvendt. 

Tabel 4 Reformulering af pengestrømsopgørelsen

 
 

 

 

 

(mio. DKK)

2006/07 2007/08 2008/09

Cash flow fra driftsaktivitet

Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet 520,8 331,8 113,2

Netto renteudbetalinger efter skat 11,5 22,4 22,4

Pengestrømme fra driftsaktivitet 532,3 354,2 135,6

Rapporteret pengestøm fra investeringsaktivitet -378,4 -254,3 -339,2

Frit Cash Flow (FCF) 153,9 99,9 -203,6

Netto gældsfinansiering:

Ændring i finansielle passiver 46,3 -151,3 48,9

Netto renteudbetaling efter skat 11,5 22,4 22,4

Ændring i finansielle aktiver -345,6 -103,5 191,7

Netto gældsfinansiering -287,8 -232,4 263,0

Egenkapitalfinansiering

Udbytte netto 188,9 233,7 38,5

Køb af egne aktier netto 252,8 98,6 -46,0

Kapitalforhøjelse 0,0 0,0 -459,1

Egenkapitalfinansering 441,7 332,3 -466,6

Frit Cash Flow (FCF) 153,9 99,9 -203,6
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8.5. Rentabilitet og indtjeningsevne 
 

Analysen af B&O’s rentabilitet og indtjeningsevne tager udgangspunkt i Du Pont 

pyramiden, der anvendes på det reformulerede regnskab. Modellen giver mulighed 

for at foretage en systematisk analyse af B&O’s økonomiske udvikling samt 

sammenhængen mellem de enkelte nøgletal.  

Figur 15 Referenceramme for dekomponering af ROE43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de nøgletals beregninger der indeholder gennemsnitlige beløb, vil det første år 

være lig med det faktiske for beløb. 

B&O har i 2009 gennemført en kapitaludvidelse, der gav et nettoprovenu på godt 

433 millioner DKK. B&O har i foråret 2009 besluttet at ophæve selskabets 

aktieklasser således at der kun skal være en aktieklasse44. Denne kapitalforhøjelse 

påvirker analysen de steder hvor egenkapitalen indgår. Der er ikke korrigeret for 

dette, da det ikke er muligt at sige præcist hvad indskuddet er brugt til.  

                                                   
43

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2.udgave s.173 af Jens O. Elling og Ole Sørensen 
44

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 49 

                   ROE 

  = ROIC + finansiel gearing 

        AOH 

=SALG/NDA 

                   OG 

          = DO/SALG 

                 ROIC 

            = DO/NDA 

        SPREAD 

    = (ROIC –r) 

           FGEAR 

         =NFF/EK 
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Det fremgår dog af pengestrømsanalysen, at en del af beløbet ligger som likvider, og 

en del er brugt til investeringsaktiviteten. 

  

8.5.1 Overskudsgraden 

 

Overskudsgraden udtrykker hvor mange procent af omsætningen, der er tilbage 

efter omkostninger. Overskudsgraden viser B&O’s evne til at skabe overskud af sin 

omsætning. 

 

Tabel 5 Overskudsgraden45 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte periode 

Det fremgår af overskudsgraden, at den er kraftigt faldende i perioden. Den negative 

overskudsgrad i 2008/09 viser klart at B&O er hårdt ramt af finanskrisen.  

Udviklingen i nettoomsætningen viser ligeledes klart, at B&O er ramt af finanskrisen 

med en nedgang alle år i analyseperioden. Fra 2006/07 til 2007/08 er faldet 4,3% 

hvilket ligger tæt på faldet i overskudsgraden. Fra 2007/08 til 2008/09 er faldet dog 

mere dramatisk med 31,8%. Faldet i nettoomsætningen er mange gange større end 

faldet i overskudsgraden. Dette kan kun forklares med at B&O’s ledelse har lykkedes 

at tilpasse omkostningerne. 

 

 

 

                                                   
45

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Overskudsgraden

Driftsoverskud efter skat 381,0 171,0 -361,0

Nettoomsætningen 4.275,0 4.092,0 2.790,0

OG= 8,9% 4,2% -12,9%
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Tabel 6 Omkostningernes andel af omsætningen46 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

Som det fremgår af tabel 6 kan omkostningerne ikke tillægges det bedre resultat og 

sammenholdt med udviklingen i nettoomsætningen i perioden 2007/08 til 2008/09. er 

produktionsomkostningerne er ikke faldet i takt med faldet i omsætningen. Dette kan 

kun skyldes at der ligger en del omkostninger her som ikke er variable i forhold til 

omsætningen.  

Udviklingsomkostningerne er ligeledes steget i pct.. Dette kan forklares med at B&O 

ønsker lancering nye produkter hvert år (10% af omsætning skal komme fra nye 

produkter), deres aktivitetsniveau har været højt i 2008/09 grundet produktudvikling 

af B&O’s fælles digitale platform47.hvilket ikke bliver billigere, da konkurrence er 

meget hård og B&O er kun en lille aktør på det globale marked. 

Distributions- og marketingsomkostningerne stiger ligeledes. Forklaringen ligger 

blandt andet i deres omorganiseringsomkostninger samt at de har hensat 60 

millioner DKK til tab på debitorer og forhandlerlån.  

Administrationsomkostningerne er faldet i takt med omsætningsnedgangen, hvilket 

betyder at B&O er lykkedes med en hurtig tilpasning. 

 

 

 

 

                                                   
46

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 
47

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 28 

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Omkostningernes andel af omsætningen

Nettoomsætningen 4.275,0 4.092,0 2.790,0

Produktionsomkostninger -2.253,0 -52,7% -2.200,0 -53,8% -1.695,0 -60,8%

Udviklingsomkostninger -454,0 -10,6% -545,0 -13,3% -477,0 -17,1%

Distributions- og marketingsomkostninger -904,0 -21,1% -1.004,0 -24,5% -1.003,0 -35,9%

Administrationsomkostninger -130,0 -3,0% -149,0 -3,6% -110,0 -3,9%
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Tabel 7 Aktivernes omsætningshastighed48 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

Aktivernes omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i netto drifts-

aktiver. Den inverse AOH viser hvor meget B&O har bundet i driftsaktiver for at 

skabe 1 krones salg. 

B&O viser dog at de har formået skære ned i driftsaktiverne men ikke i samme takt 

med omsætningsfaldet. Varebeholdningerne og tilgodehavender fra salg er faldet 

væsentligt i sidste analyseår. 

Kapitalbindingen i B&O for at opretholde 1 krones omsætning er blevet væsentlig 

større i perioden.  

 

Tabel 8 Aktivernes omsætningshastighed fordelt på aktivgrupper49 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

Tabel 7 viser øverst at der er en øget kapitalbinding i driftsaktiver og en mindre i 

driftsgælden. Driftsaktiverne steget fra 63 øre i 2006/07 til 73 øre i 2008/09, hvor 

gælden ligger på niveau i hele analyseperioden. 

                                                   
48

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 
49

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Aktivernes omsætningshastighed

Nettoomsætningen 4.275,0 4.092,0 2.790,0

Gennemsnitlig NDA 1.711,6 1.742,0 1.685,1

AOH= 2,50 2,34 1,66

Invese AOH= 0,40 0,43 0,60

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

AOH fordelt på aktivgrupper

Nettoomsætning 4.275,0 4.275,0 4.092,0 4.183,5 2.790,0 3.441,0

Driftaktiver i alt 2.712,2 2.712,2 0,63 2.657,4 2.684,8 0,64 2.356,9 2.507,2 0,73

Driftsgæld i alt 1.000,6 1.000,6 0,23 885,0 942,8 0,23 759,2 822,1 0,24

Driftsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 244,6 244,6 0,06 218,8 231,7 0,06 200,6 209,7 0,06

Udviklingsprojekter under udførelse 116,2 116,2 0,03 112,5 114,4 0,03 185 148,8 0,04

Grunde og bygninger 252,1 252,1 0,06 274,4 263,3 0,06 269,9 272,2 0,08

Produktionsanlæg og maskiner 203,8 203,8 0,05 221,8 212,8 0,05 229,5 225,7 0,07

Andre anlæg, driftmateriel og inventar 70,7 70,7 0,02 50 60,4 0,01 48,4 49,2 0,01

Andre finansielle tilgodehavender 21,2 21,2 0,00 52 36,6 0,01 60,4 56,2 0,02

Varebeholdninger 694,3 694,3 0,16 801,4 747,9 0,18 597,8 699,6 0,20

Tilgodehavender fra salg 743,2 743,2 0,17 593 668,1 0,16 407,9 500,5 0,15

AOHGennemsnit AOH Gennemsnit AOH Gennemsnit
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De udvalgte driftsaktiver viser en lille stigning i 2008/09 som skyldes den store 

tilbagegang i nettoomsætningen, hvor det ikke har været muligt at tilpasse størrelsen 

af de enkelte driftsaktiver i takt hermed. Varelaget er steget som følge af den 

manglende omsætning og debitorerne er steget som følge af længere kredittid til 

debitorerne eller manglede betalingsevne, som bliver bekræftet i B&O’s hen-

sættelser til tab på debitorer. 

 

8.6. Afkastningsgraden 
 

Afkastningsgraden viser B&O’s evne til at forrente den investerede kapital.  

Tabel 9 Afkastningsgraden50 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

Afkastningsgraden viser et forventet fald i analyseperioden, gående fra 22,3% til      -

21,4%, som følge af tilbagegangen i omsætningen. Det betyder ligeledes at de 

planer B&O har haft med omkostningsminimering ikke er opfyldt i forhold til 

nedgangen i omsætningen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Afkastningsgraden

Driftsoverskud efter skat 381,0 171,0 -361,0

Gennemsnitlig NDA 1.711,6 1.742,0 1.685,1

ROIC= 22,3% 9,8% -21,4%



Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S  Af: Søren Jacobsen 

77 
 

8.7. Finansiel gearing 
 

Den finansielle gearing vier forholdet mellem B&O’s egenkapital og fremmed- 

kapitalen 

Tabel 10 Finansiel gearing51 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

Finansiel gearing viser den gennemsnitlige netto finansielle forpligtelse og den 

gennemsnitlige egenkapital. 

B&O har større finansielle forpligtelser i forhold til deres finansielle aktiver 

 

8.8. SPREAD 
 

SPREAD udgør forskellen mellem ROIC og r. Når SPREAD er negativ som i B&O 

betyder det at virksomheden har en negativ gearing, da ROE forringes i forhold til 

ROIC. 

Tabel 11 Nettofinansielle omkostninger (r)52 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

R giver en indikation af hvad B&O betaler i rente sin fremmedfinansiering. 

 

                                                   
51

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 
52

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Finansiel gearing

Gennemsnitlig NFF -29,7 -159,2 -183,1

Gennemsnitlig egenkapital 1.681,9 1.582,9 1.502,0

FGEAR -0,02 -0,10 -0,12

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Netto finansielle omkostninger

Netto finansielle omk. efter skat 3,0 23,0 23,0

Gennemsnitlig NFF -29,7 -159,2 -183,1

r= -10,10% -14,45% -12,56%



Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S  Af: Søren Jacobsen 

78 
 

Tabel 12 SPREAD53 

 

Kilde: Årsrapporterne for den udvalgte analyseperiode 

B&O har et stort SPREAD de første to år i analyseperioden, hvor regnskabsåret 

2008/09 viser en negativ SPREAD. Årsagen til den negative SPREAD skal ses i 

renten og ROIC. I modsætning til de 2 første år i analyseperioden generede B/O et 

driftsafkast på – 21,4 mod beskedent 9,8% i 2007/08 som dog var positivt og 22,3% i 

2006/07. Renten i analyseperioden har ligget på et gennemsnit 12,37% hvilket er en 

væsentlig rente. Den negative afkastningsgrad på driften og de høje renteudgifter 

giver det negative SPREAD og dermed den negative finansielle gearing . 

 

8.9. Egenkapitalens forrentning 
 

Egenkapitalens forrentning (ROE) angiver hvilken forrentning ejerne få af den kapital 

de har investeret i virksomheden. Jo højere ROE jo bedre. 

Tabel 13 Egenkapitalensforrentning54 

 

Egenkapitalens forrentning går fra 21,7% til negativt 20,3%, årsagen til denne 

nedgang skyldes nedgangen i aktivernes omsætningshastighed, hvilket skal ses i 

lyset af den finansielle krise, som rammer B&O ekstra hårdt.  

 

                                                   
53

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 
54

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen 

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

SPREAD

Afkastningsgrad (ROIC) 22,3% 9,8% -21,4%

Nettofinansielle omk.( r) -10,1% -14,5% -12,6%

SPREAD 32,40% 24,25% -8,84%

(mio. DKK) 2006/07 2007/08 2008/09

Egenkapitalensforrentning

ROIC 22,3% 9,8% -21,4%

FGEAR -0,02 -0,10 -0,12

R -10,10% -14,45% -12,56%

Egenkapitalforrentningen (ROE) 21,7% 7,4% -20,3%
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8.10. Risikoanalyse 
 

Investorernes forventede afkast fra B&O’s indeholder både et forventet afkast og en 

risiko. Investorernes krav til afkastet indeholder et risikotillæg. 

Risikoanalysen skal belyse de forhold, som bevirker at det forventede afkast afviger 

fra det forventede. 

Figur 16 er risikofaktorerne og deres sammenspil opstillet i en model.  

Figur 16 Risikofaktorer ved fundamentarisiko55 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse side 198 

 I modellen viser fundamentalrisikoen der indeholder Variabilitetsrisiko og 

Vækstrisiko. Variabilitetsrisikoen kan deles op i driftsmæssig risiko og finansiel 

risiko. Modellen bliver yderligere opdelt i nøgletalsniveau. Risikoanalysen af B&O’s 

vil dog ikke gå ned på nøgletalsniveauet. 

 

                                                   
55

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Jens O. Elling og Ole Sørensen 2005 2. udgave 



Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S  Af: Søren Jacobsen 

80 
 

8.10.1 Driftsmæssig risiko 

 

B&O er hårdt ramt af den finansielle krise, de markeder hvor B&O agerer på er 

meget konjunktur følsomme. Hele forbruger elektronikbranchen har oplevet en 

nedgang i omsætningen. Købernes prioritering ændres i lavkonjunktur tider, hvorved 

nye luksusvarer bliver valgt fra. B&O forventer derfor selv en omsætning på samme 

niveau for 2009/10 og et forventet underskud på mellem 0 og -50 millioner DKK56.  

Forretningsområdet audio- og videoforretningen er B&O’s største forretningsområde. 

Selvom B&O forventer en lille tilbagegang i antallet af B1 butikker i indeværende 

regnskabsår, forventer de dog at årets omsætning ligger på samme eller lidt højere 

niveau end i 2008/09. 

Ændring i livsstil betyder meget for salget af B&O’s produkter. Forbrugerne vil være 

mere kræsne med deres valg i lavkonjunktur tider, da B&O’s produkter ikke skal 

skiftes ud hvert 2-3 år som andet boligudstyr. Derfor kan man sætte B&O i samme 

kategori som klassisk design møbler så som Wegener og Børge Mogensen, hvor 

deres tidløse design holder mange år og kvaliteten er i top, hvorfor prisen også 

ligger i top. Såfremt trenden vender og forbrugerne kræver nyere teknologi vil B&O 

tabe til konkurrenterne, hvilket man måske kan forvente når ungdommen (8-15 år) 

opnår alderen og købekraften, vil de fravælge B&O og i stedet vælge billigere og 

nyere teknologier fra B&O’s konkurrenter.  

B&O har indskrænket deres underleverandører, hvilket gør dem mere afhængige og 

sårbare såfremt underleverandørerne ikke kan levere i rette kvalitet eller til rette tid. 

 

8.10.2. Finansiel risiko 

 

91,5% af B&O’s omsætning hentes fra udlandet, hvorfor de har en valutarisiko. 

B&O’s valutarisiko mod EUR, GBP og CHF regnes for minimal. B&O har en moderat 

risiko på udgangssiden som har været i USD57 . I regnskabsåret 2008/09 har denne 

                                                   
56

 Kilde: Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s 
57

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 57 
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eksponering i USD dog været neutral. B&O forventer dette vil fortsætte i 2009/10. 

B&O afdækker deres væsentligste nettopositioner via terminskontrakter. 

Den finansielle risiko for B&O vurderes til at være lav, da den samlede gæld til 

realkreditinstitutter og kreditinstitutter udgør ca. 325 millioner DKK. Da B&O 

hovedsagelig har fastforrentede lån, vurderes renterisikoen som værende minimal. 

B&O’s likvide beholdning bindes på kontrakter, renterisikoen vurderes til at være 

ubetydelig, derfor har B&O beregnet at en ½% ændring i renten ville påvirke 

resultatet før skat med 0,5 millioner DKK. 

 

8.11. Delkonklusion 
 

Regnskabsanalysens formål er at give et overblik over B&O’s økonomiske stilling og 

deres udvikling gennem de sidste 3 regnskabsperioder. Da regnskabsanalysen 

bygger på historiske tal vil denne ikke alene kunne forudsige B&O’s fremtidige 

indtjening. 

B&O’s regnskabspraksis har været i overensstemmelse med IFRS og 

Årsregnskabsloven. Deloitte’s påtegning har i alle årsrapporterne i analyseperioden 

været blanke. 

DuPont-modellen har været udgangspunktet for rentabilitetsanalysen og det 

overordnede billede viser en tilbagegang for B&O i den analyse perioden. 

Egenkapitalforrentningen er faldet fra 21,7% i 2006/07 til -20,3% i 2008/09, hvilket 

primært skyldes den katastrofale udvikling der har været i overskudsgraden, der er 

gået fra 8,9% til -12,9%. 

B&O har lykkes med en omkostningsreduktion, således at selvom faldet i 

omsætningen udgør 31,8% så er faldet i overskudsgraden ”kun” 17,1%. 

Den finansielle gearing har i hele analyseperioden været negativ, hvilket betyder at 

egenkapitalforrentningen er faldet som følge af et lavt afkast på den likvide 
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beholdning. B&O har via deres emission fået tilført netto 433 millioner DKK, hvoraf 

en del står som likvider ultimo regnskabsåret.  

Aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 2,5 til 1,66 i analyseperioden, hvilket 

skyldes det kraftige fald der har været i omsætningen, hvor det ikke har været muligt 

at tilpasse aktiverne i samme takt hermed. Faldet i NDA har været 6,7% i 

analyseperioden og faldet i omsætningen har været 31,8%. 

Analyseperioden har vist et fald fra start til slut, alle nøgletal har vis en tilbagegang 

og et virksomhed i stærk modvind. B&O forventninger til indeværende regnskabsår 

er derfor ligeledes meget nedtonet. Hvorvidt de opnår de forventede mål til 

omsætningen og underskuddet vil vise sig når regnskabet bliver offentliggjort. For 

herefter vil vi se om krisen er forbi for B&O og de nu skal arbejde sig langsomt 

tilbage eller vil de få flere år med underskud. 
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9. Fremskrivningen 
 

Med udgangspunkt i regnskabsanalysen vil der blive opstillet budget for B&O’s frie 

cash flow fra driften  

Til brug for budgetteringen vil halvårsrapporten fra B&O 1.juni – 30. november 2009 

blive inddraget i form af tendenser og udviklingen. Tallene i rapporten er ikke 

reformuleret, hvorfor de ikke er sammenlignelige med tallene i regnskabsanalysen. 

Fremskrivningen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de value drivere fra den 

strategiske analyse, regnskabsanalysen samt tendenser fra halvårsregnskabet58. 

Til fremskrivningen er det nødvendigt at få vurderet / estimeret følgende: 

 Omsætningsvæksten 

 Overskudsgraden 

 Aktivernes omsætningshastighed 

 Dividende 

 Finansieringsrenten 

 Wacc 

Budgetperioden er valgt ud fra vurderingen af hvor længe B&O skal bruge for at 

stabilisere deres virksomhed, herunder gennemføre deres strategiplan ”Pole 

Position”. Derfor er fremskrivningsperioden valgt til 5 år, hvorefter terminalleddet 

lægges. En budgetperioden der går længere ud i fremtiden vurderes at være for 

usikker grundet de upræcise estimater.  

 

 

 

 

 

                                                   
58

 Delårsrapport for perioden 1. Juni – 30. November 2009 for B&O resultatopgørelsen og balancen 

se Bilag 4 
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Nettoomsætningen 

Nettoomsætningen for B&O bliver estimeret på koncernniveau. Den geografiske 

opdeling af nettoomsætningen viser at 80% af omsætningen ligger i Europa hvilket 

viser B&O’s afhængighed af det europæiske marked. Der er dog for de sidste år i 

budgetperioden taget højde for, at B&O strategisk forsøger, at skabe mere balance i 

deres globale afsætning. 

Forventningerne til B&O’s omsætning i indeværende regnskabsår ligger på samme 

niveau som for 2008/09 hvilket vil sige 2.800 millioner DKK59 . Herefter forventes 

væksten at følge BNP væksten i Europa der ligger på 2-3%, samtidig ser det ud til at 

huspriserne har nået bunden, og der er så småt kommet gang i salget igen. 

Væksten i omsætningen sættes derfor til 3% for år 2 og frem i budgetperioden samt i 

terminalperioden.   

Overskudsgraden 

Produktionsomkostningerne har været stigende gennem analyseperioden. Denne 

stigning ser dog ud til at være stagneret da halvårsregnskabet viser samme brutto-

avance som sidste år i analyseperioden. Det forventes derfor at bruttoavancen ligger 

på samme niveau i indeværende regnskabsår, og herefter sker der en forbedring, 

grundet bedre aftaler med deres leverandører og optimering i produktionen. 

B&O har en strategi som bygger på nylanceringer hvert år der skal trække 10% af 

omsætningen, hvilket gør at udviklingsomkostningerne ikke er faldende, som det ses 

i analyseperioden. Halvårsregnskabet viser dog en andel på 14,5% hvilket er 2,5% 

mindre end i 2008/09, hvilket kunne indikere at B&O’s omkostningsstramning 

ligeledes gælder for deres udviklingsomkostninger. Forbedringen forventes at 

fortsætte i hele budgetperioden samt i terminalperioden. 

Distributions- og marketingsomkostninger er stigende gennem analyseperioden. 

Denne stigning ser dog ud til at være brudt i halvårsregnskabet. Fra 36% i henhold til 

den reformulerede resultatopgørelse for 2008/09 til 29.5% i halvårsregnskabet. Dette 

opnåede resultat skyldes B&O stramme styring af omkostningerne, som forventes at 

fortsætte. 

                                                   
59

 Kilde: Delårsrapport for perioden 1. juni-30.november 2009  
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Administrationsomkostninger har hele analyseperioden ligget på 4% hvilket 

forventes at fortsætte. 

Overskudsgraden forventes derfor at komme til at ligge på niveauet mellem 8,9% og 

4,2% = 6,55% fra periode 2 i budgettet. 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed forventes stoppet i deres fald og de tiltag som 

B&O har indført vil bevirke at aktivernes omsætningshastighed stiger lidt i forhold til 

det nuværende niveau, således at AOH ender på 2,00 i både budget- og terminal-

perioden. 

Dividende 

Den forventede årlige dividende i budget og terminalperioden udgør 50% af årets 

resultat. 

Finansieringsrente  

B&O har fået tilført penge via deres aktieemission, hvorved deres likviditet blev 

forbedret. Deres gældsandel er begrænset og de har kun fastforrentede lån. 

Fordelingen jf. note 33 i årsrapporten 2008/09 viser fordelingen af B&O’s lån. 

B&O har i alt 128,3 millioner DKK i kort og langfristet gæld, hvoraf 68,97% = 88,5 

millioner DKK er lån er til renteniveauet 4,0 – 5,0% og 19,49% = 25 millioner DKK er 

til renteniveauet 5,8 – 6,4% og sidst 11,54% = 14,8 millioner DKK er til renteniveauet 

2,0 – 3,0%. 

Deres nuværende fastforrentede lån beregnes til at have en gennemsnitsrente på: 

(68,97% x 4,5%) + (19,49% x 6,1%) + (11,54% x 2,5%) = 4,58% 

Grundet aktieemissionen og B&O’s uudnyttede lånetilsagn af passende størrelse fra 

større anerkendt bank60 vurderes rente satsen 4,58% at være i orden i forhold til 

deres nuværende risikoprofil. 

 

                                                   
60

 Kilde:Årsrapporten 2008/09 side 58 
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WACC 

Til at kunne fastlægge de variable, der indgår i beregningen af de vægtede kapital-

omkostninger skal disse estimeres på baggrund af de historiske værdier der kendes 

samt de estimater der forventes for den fremtidige udvikling. I begge tilfælde er det 

med udgangspunkt i de samme regnskaber eller budget som de fremtidige 

forventede cash flow er estimeret ud fra. 

WACC= (V
º
E / V

º
NDA ) x Ke  + (V

º
NFF / V

º
NDA) x Kg 

V
º
E = Værdien af egenkapitalen 

V
º
NFF = Værdien af netto finansielle forpligtelser 

V
º
NDA = Markedsværdien af virksomheden 

Ke = Afkastkravet til egenkapitalen 

Kg = Finansielle omkostninger efter skat 

WACC beregnes ved at vægte afkastkravet til egenkapitalen og gælden. Grunden til 

at der er en forskel i afkastkravet til investor og lånegiver, er at investor påtager sig 

en større risiko, som der skal kompenseres for i form af en risikopræmie. Lånegiver 

skal derfor kun kompenseres for den risiko der er forbundet med gælden. 

Finanskrisen har medført et krav om højere risikopræmie, der forstærkes for 

virksomheder med negativ indtjening. For B&O betyder det dog ikke en markant 

højere præmie, i kraft af en højere rente for at låne penge til B&O. Dette skyldes at 

B&O har en forholdsvis lille andel af rentebærende gæld, samt de har fået tilført ny 

kapital via aktieemissionen, hvilket har gjort B&O meget likvid. Investorerne vil 

normalt have højere afkasts krav til virksomheder med driftsmæssig risiko. Men hos 

B&O gælder det at investorerne tror på virksomhedens langsigtede løsninger og 

derfor har de ingen betænkeligheder ved at skyde nye penge i virksomheden, da de 

ser investeringen som en langsigtet investering. 
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Risikopræmie 

Risikopræmien beskriver det tillæg som en investor kræver for at investere i aktier i 

stedet for at investere i et risikofrit aktiv, som statsobligationer. Den gennemsnitlige 

risikopræmie er på 4%61  da investor vil alt andet lige have en højere præmie ved 

investering i et bestemt papir frem for ved markedsporteføljen. Til risikopræmie på 

B&O anvendes 5%. Risikopræmien udtrykker samtidigt hvor høj en Beta værdi 

selskabet har, jo højere præmie, des højre Beta værdi.  

Capital Asset Pricing Modellen (CAPM)62 

CAPM fastlægger investorernes afkastkrav, idet det grundlæggende i modellen er at 

fastlægge virksomhedens risiko i forhold til markedets, dog under forudsætning af et 

effektivt marked. 

Ke = rf + β(∑(Rm)-rf) 

Ke = Investorernes afkastkrav 

rf = Den risikofrie rente 

β (Beta) = Virksomhedens systematiske risiko relativt til markedet 

∑(rm) = Det forventede afkast på markedsporteføljen 

∑(rm)-rf) = Markedets risikotillæg 

Markedsporteføljen indeholder principielt alle aktiver der er tilgængelige på 

markedet, og har derfor en Beta-værdi på 1. Dette betyder at den enkelte 

virksomhed har en Beta værdi over eller under 1. 

 

CAPM har dog visse antagelser, som oplistes herunder: 

 Homogene forventninger. Alle forventer det samme med hensyn til indtjening 
                                                   
61

 Kilde: PricewaterhouseCoopers publikation Prisfastsættelse på aktiemarkedet 
62

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Jens O. Elling og Ole Sørensen 2. udgave 
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 Fuldkommen konkurrence, der forekommer ingen investor der alene kan 

påvirke priserne 

 Alle investorer er risikoaverse og de ønsker at maksimere deres afkast givet 

risikoen 

 Risikofrit aktiv. Alle kan låne ubegrænset eller placere en andel af sin formue 

til den risikofrie rent 

 Potentielle aktiver er alle aktiver der kan handles. 

 Der forekommer ingen transaktionsomkostninger 

Ovennævnte oplistede antagelser kan ikke overføres til virkeligheden. Investorerne 

har langt fra homogene forventninger til udviklingen i indtjeningen, desuden har de 

enkelte investorer meget forskellige risikoaversioner. CAPM vil dog til trods for disse 

antagelser, blive benyttet til fastsættelse af afkastkravet til egenkapitalen. 

Beta 

Beta værdien fortæller hvor høj risiko der er ved en investering i en virksomhed. 

Beta værdien går fra 0 der udgør den risikofrie investering, 1 der udgør markeds-

porteføljen, den enkelte investering kan herefter ligger over 1 som betyder en større 

risiko en investering i markedsporteføljen eller under 1 som betyder at der er en 

mindre risiko en markedsporteføljen. Jo højere Beta-værdi des større risikopræmie 

vil investor ligeledes kræve. 

B&O forhandler teknologiprodukter til en høj pris inden for A/V segmentet hoved-

sagelig via deres B1 butikker, men er ligeledes begyndt at afsætte til bilbranchen og 

som OEM leverandør. B&O sælger udelukkende dyre produkter, de har ingen 

lavprisprodukter, hvilket betyder at den finansielle krise påvirker B&O’s salg ekstra 

hårdt. Dette er medvirkende til at Beta-værdien for B&O ligger højere.  

Beta værdien er hentet fra Euroinvestor den 19. april 2009 der viser en Beta-værdi 

på 1,2963 

                                                   
63

 Kilde:http//www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockInfo.aspx?StockId=205965 
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Den risikofrie rente 

Til den risikofrie rente er en 10-årig statsobligation med udløb i 2010 benyttet 

Obligationen havde en effektiv rente på 3,44%64 . 

Det forventede afkast på markedsporteføljen estimeres ud fra samme måde som 

B&O’s forventede afkast via en risikofri rente, Beta-værdi og et risikotillæg. Da 

markedsporteføljen har en lavere Beta-værdi end B&O har, vil det forventede afkast 

ligeledes være lavere. Til brug for værdiansættelsen benyttes et risikotillæg på 4%. 

Det giver et forventet afkast på 7,44%. 

Afkastkrav til egenkapitalen 

Risikotillæg og Beta-værdien er fastsat herefter kan afkastkravet fra investorerne til 

egenkapitalen udregnes: 

Ke = rf + β(∑(Rm)-rf) 

Ke  = 3,44% + 1,29(7,44%-3,44%) = 8,6% 

Afkast til fremmedkapitalen 

Afkastkravet til fremmedkapitalen kan estimeres som følger 

Kg = (rf + rs) x (1-t) 

rf = Den risikofrie rente 

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg 

t = Selskabsskatteprocent 

Risikotillægget for B&O må være større end det er på markedsporteføljen, da Beta 

for B&O er større end 1. Risikotillægget fastsættes til 5%. 

Kg = (3,44%+ 5%) x (1-25%) = 6,33% 

 

                                                   
64

 https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/rente/noegletal/daglig_kursliste 
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WACC-beregning 

B&O har en langsigtet målsætning om at have en selvfinansieringsgrad på 40-50%, 

hvilket betyder at der i værdiansættelsen regnes med at egenkapitalen udgør 50% 

og fremmedkapitalen ligeså65 

WACC= (V
º
E / V

º
NDA ) x Ke  + (V

º
NFF / V

º
NDA) x Kg 

WACC = (50% / 100%) x 8,6% + ( 50% / 100%) x 6,33% = 7,47% 

 

9.1. Delkonklusion 
 

Budgetteringen tog udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen. 

og der er taget hensyn til delrapporten for perioden 1. juni – 30. november 2009. 

Som det fremgår af bilag 4 vil B&O med den budgetterede vækst på 3% fra 2. år 

kunne genere overskud, der er i overensstemmelse med ledelsens ønsker for de 

kommende år.  

Delrapporten forudsiger et resultat for indeværende regnskabsår på mellem 0 og -50 

millioner DKK. Dette er der taget hensyn til i budgettet  

B&O’s fremtidige frie cash flow følge udviklingen hvor det først år i budgetperioden 

generes et 0 DKK, for herefter at ligge på over 230 millioner DKK og er stigende 

herefter i budgetperioden.  

Baseret på ovenstående vurderes det at budgettet er opstillet som værende det 

bedste estimat, såfremt ledelsens Pole Position strategi holder. Hvis B&O ikke lever 

op til deres strategi vil budgettet ikke holde, resultaterne vil uundgåeligt forringes. 

 

 

 
                                                   
65

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 55 
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10. Værdiansættelsen 
 

Jeg har valgt 4 modeller til værdiansættelsen af B&O aktien. Disse modeller ser ud 

til at være de mest benyttede modeller til dette formål, hvorfor jeg vil undersøge om 

de også er egnede til vurdering af aktier for ikke specialister/små investorer.  

 

10.1. Dividendemodellen 
 

Dividendemodellen er grundmodellen for de kapitalværdibaserede værdi-

ansætttelsesmodeller og er således den model som de øvrige kan udledes fra. 

Dividendemodellen bestemmer værdien af en aktie med udgangspunkt i de 

fremtidige pengestrømme, som tilbyder ejerne i form af udbytter. Dividendemodellen 

forudsætter således at ejeren af en aktie udelukkende modtager alle fremtidige 

udbytter på aktien.  

Dividendemodellen har 3 forskellige varianter.  

1. Konstant udbytte i en virksomheds levetid. 

2. Konstant voksende vækst i udbytte i en uendelig periode 

3. To eller flere tidsperioder med varierende vækst i udbyttet 

Udbyttet har i de sidste to regnskaber ikke været konstant. Det dog forventes at efter 

aktieemissionen vil investorerne forvente et udbytte på niveau med 2007/08 hvor der 

blev udbetalt 3,5 kr. pr. aktie. Kursen pr. aktie vil derfor være 3,5/ 0,086 = 40,70  

Følsomhedsanalyse af dividendemodellen 

 

 

Kursen ved 1%-points ændring i Ke

-2  53,03

-1 46,05

0 40,7

1 36,46

2 33,02
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10.2. Cash flow modellen 
 

Den tilbagediskonterede model er en af de mest benyttede metoder i praksis til at 

værdiansætte virksomheder. Denne cash flow model bestemmer værdien af en 

virksomhed ved at tilbagediskontere de forventede fremtidige cash flow fra 

virksomheden med en diskonteringssats, der afspejler den risiko, der er ved 

fremtidige indtjening. Modellen består af to overordnede elementer, det frie cash flow 

og investorernes afkastkrav. Idet modellen tager sit udgangspunkt i de kommende 

pengestrømme kommer modellen, ikke i konflikt med de målemæssige problemer, 

der knytter sig til periodisering.  

Figur 17 Discounted Cash Flow modellen 

Discounted Cash Flow Modellen  

Nutidsværdi af det frie cash flow i budgetperioden                                              x.xxx 

+ Nutidsværdi af det frie cash flow efter perioden                                                x.xxx 

+ markedsværdien af værdipapirer ved budgetperiodens start                            x.xxx 

=Værdi af virksomheden                                                                                      x.xxx 

- Gældens markedsværdi                                                                                     x.xxx 

=Kapitalværdi af egenkapitalen                                                                            x.xxx  

Kilde: Strategisk regnskabsanalyse af Jens O. Elling, Carsten K. Hansen, Ole Sørensen, Side 225 

 

Opgørelsen af discounted cash flow kræver kendskab til følgende faktorer:  

- De budgetterede frie cash flow i en fastlagt periode 

- Fastlæggelse af residualværdien efter budgetperiodens udløb 

- Fastlæggelse af markedsprisen på værdipapirer ved budgetperiodens start  

- Fastlæggelse af fremmedkapitalens markedsværdi  

Beregningen af det frie cash flow tager udgangspunkt i pengestrømsopgørelsen og 

ikke i perioderegnskabet. Der bliver altså fokuseret på pengestrømme frem for 

resultatbegreber.  

Det frie cash flow er delt op i to perioder. Den første periode er delt op i 5 budget-

perioder.  
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Nutidsværdien af de frie cash flow i budgetperioden hvor residualværdien frem-

kommer ved tilbagekontering til år 0 med den valgte diskonteringsfaktor. Denne 

faktor beregnes på baggrund af WACC.  

På baggrund af disse oplysninger, kan jeg beregne diskonteringsfaktoren til 

følgende:  

WACC = 7,47% 

Til beregning af kapitalværdien af egenkapitalen indgår de fastlagte variable som er 

opstillet i budgettet i bilag 4. Jeg kan derfor opgøre aktiens værdi på baggrund af 

denne model som følger:  

Tabel 14 Beregning af værdien ved Discounted cash flow modellen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenholdt med den officielle kurs den 29. december 2009 der var 76,5 

Antallet af aktier er 36.244.01466 

Kursen på aktien er beregnet til 118,42 

 

Følsomhedsanalyse af Discounted cash flow modellen 

Der er i værdiansættelsen foretaget nogle valg og vurderinger omkring flere af de 

enkelte komponenter. De valgte komponenter til følsomhedsanalysen vil være 

WACC-ens underkomponenter, Beta og Risikopræmien  

 

                                                   
66

 Kilde: Årsrapporten 2008/09 side 110 

Nutidsværdien af cash-flow (millioner DKK)

Budgetperioden (5 år) 768

Terminalperioden 3.601

Netto finansielle aktiver -78

FCF-værdi i alt 4.292
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Tabel 15 Folsomhedsanalyse på Beta og risikopræmien 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Følsomhedsanalysen er beregnet ud fra de oprindelige estimater og vurderinger.  

Rs  der er det selskabsspecifikke risikotillæg giver ved ændring i procenten ikke de 

store ændringer i værdien. 

Beta værdien der er benyttet til værdiansættelsen ligger på 1,29, såfremt denne er 

forkert og burde ligge højere, har det en større effekt på værdiansættelsen ved små 

ændringer.  

10.3. Price/Earning modellen 
 

Price/Earning modellen (P/E) er I kategorien Relative værdiansættelses modeller.  

 

 

Tabel 16 Beregning af PE 

 

PE = Børskurs på analysetidspunktet  

                        EPS 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

P/E = Price-earning (pris per overskudskrone) og EPS = resultat per aktie (earnings 

per share 

Formlen udtrykker prisen en investor skal betale for at få andel i 1 kr. af B&O’s 

overskud. De reciprokke værdi af PE-nøgletallet kan anvendes til at vise forrent-

ningen ved at investere i virksomheden, der således kan sammenlignes med 

investorernes afkastkrav.  

Risikopræmie (rs) WACC Værdi (millioner DKK) 

3% 6,72% 4.712 

4% 7,09% 4.494 

5% 7,47% 4.292 

Beta WACC Værdi (millioner DKK) 

1,50% 8,19% 3.957 

1,75% 8,69% 3.756 

2,00% 9,19% 3.576 
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B&O’s børskurs per 29. december 2009 var 76,5 og resultat per. Nom. 10 kr. aktie 

udgør per –14,48 PE værdien vil derfor være -5,28. Denne værdi vil således skulle 

sættes i forhold til andres virksomheders PE værdier med samme risikoprofil og 

vækstpotentiale. 

10.4. Kurs/Indre værdi 
 

Kurs/ Indre værdi er ligesom price/earning nærmere et nøgletal frem for en aktie-

fastsættelsesmodel. I modsætning til PE tager kurs/indre værdi udgangspunkt i 

balancen til vurdering af de pågældende aktier.  

Den indre værdi i et aktieselskab skal forstås som den samlede formue som 

aktiekapitalen repræsenterer. Den indre værdi angives ofte som en teoretisk 

aktiekurs beregnet ud fra forholdet mellem den bogførte egenkapital og 

aktiekapitalen.  

Tabel 17 Beregning af kurs / Indre værdi 

 

Kurs/indre værdi = Børskurs på analysetidspunktet 

                                        Indre værdi per aktie   

Kilde: Egen tilvirkning 

Nøgletallet kurs/indre værdi kan ganget med den indre værdi give en indikation af 

B&O’s værdi. Kurs/indre værdi udgør for det seneste årsregnskab:  

Egenkapitalen:    1.520,1 millioner DKK 
Aktiekapital:             362,4 millioner DKK 
Den indre værdi      419,5 
Den indre værdi per 10 kr. aktie        42,0 

Børskursen per 29. december 2009 var 76,5  

Kurs/indre værdi = 1,82 

Investorerne er i dette tilfælde villige til at give 1,82 for 1 krones egenkapital 
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10.5. Delkonklusion 
 

Til værdiansættelsen af B&O blev der benyttet fire forskellige modeller. 

Dividendemodellen, Cash flow modellen , Price/Earning modellen og Kurs/Indre 

værdi modellen. 

Resultatet af Dividendemodellen var kurs 40,70 hvilke ligger noget under kursen 29. 

december 2009 kurs 76,5 der er benyttet til sammenligningen i opgaven.   

Cash flow modellen gav resultatet 118,42 hvilket ligger noget over sammenlignings-

grundlaget Følsomhedsanalysen viste at mindre ændringer i Rs  risikotillægget ville 

medføre mindre ændringer i værdien, mens ændring i Beta ville medføre større 

ændringer.  

Opgavens valg af betaværdi ligger nok for lavt i forhold til de indikationer som ses på 

markedet i dag.  

Price/Earning modellen vise sig ikke brugbar til at vurdere en virksomhed som havde 

underskud. 

Kurs/Indre værdi modellen gav et resultat på 1,82 hvilket umiddelbart er højt, da der i 

opgaven ikke foretaget sammenligning med andre selskaber i branchen står resultat 

alene, men Kurs/Indre værdi metoden kan godt bruges som vejledning i forhold hvad 

en investor er villig til at betale i forhold til den bogførte værdi. 
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11. Vurdering af modellernes anvendelighed 
 

11.1. Dividende modellen 
 

Kapitalværdibaserede model - også kaldet Gordon-Shapiro-model, forudsætter en 

anvendelse af dividenden rabat model, som forudsætter (1) en fast vækstrate for 

fremtidige udbytter (markedet skal være stabilt og risikoen for pludselige ændringer 

er ikke høj samt have konstant vækst og (2) en enkelt diskonteringssats.  

På grund af modellens meget simple opbygning, kan den ikke anvendes til et færdigt 

estimat af selskabets værdi. Udbetaling af dividende er meget sjældent udtryk for det 

reelle cash flow i virksomheden, som kommer investor til gode. Idet modellen kun 

tager udgangspunkt i det sidste aflagte regnskab, vil der dersom dette ikke er 

retvisende, være risiko for en fejl i beregningen. Fordelene ved denne model er at 

den kan anvendes på alle A/S selskaber – både børs- og ikke-børsnoterede 

selskaber, hvor man kender udbetalingen af dividende. Ofte vil denne model kun 

være anvendelig for en investor som vil have et hurtigt overblik over en anslået 

værdi. En sådan kunne f.eks. være en privat investor, som ikke har viden eller tid til 

at gå ind i en mere ressourcekrævende undersøgelse af selskabet.   

 

 

11.2. P/E modellen 
 

Relative værdiansættelsesmodel – Price/Earnings angiver forholdet mellem kursen 

på en aktie og selskabets overskud. Typisk aktiekursen divideret med EPS. Tallet 

benyttes i vurderingen af, om en aktie er højt eller lavt vurderet. P/E kan enten 

beregnes ud fra historiske tal eller fremtidige estimater. Sammenholder man 

resultatet af FED-modellen og de historiske P/E-værdier kan det give en antagelse 

af om aktien er prisfastsat højt, neutralt eller lavt samt i relation til en alternativ 

investering i en 10-årig obligation. P/E tager udgangspunkt i det sidste regnskab og 

er derfor ikke beregnet til fremadrettet vurderingsmetode. En ulempen ved at 

anvende den beregnede P/E faktor er, at ændrer renten sig, kan resultatet hurtigt 
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blive anderledes og ændrer markedets vurdering af hvad en P/E for en aktie er, vil 

resultatet også blive anderledes.  Det er derfor vigtigt for en lille investor, hele tiden 

at holde sig orienteret og kontrollere om de forudsætninger, der lægges til grund for 

P/E beregningen af f.eks. dennes eksterne rådgiver, kan accepteres Med mindre der 

er anvendt samme regnskabsprincipper, kan man ikke sammenligne P/E værdier 

over tid og fra flere selskaber – dette betyder at usikkerhed for investor er størrer 

idet gennemskueligheden er sværere. Fordelen ved modellen er at den er let at gå i 

gang med at anvende for den mindre investor, idet der dagligt offentliggøres en liste 

over børsnoterede selskabers P/E værdi og man kan dermed anvende denne direkte 

i P/E modellen. I perioder med underskud vil modellen være direkte uanvendelig 

som det ses af beregningen under afsnit 10.3., da værdien bliver negativ. Denne 

model kan ikke med fordel anvendes som eneste metode til at beregne værdien af et 

selskab og man skal sammen med andre nøgletal, vurdere P/E værdien.  

 
11.3. K/I modellen 
 

Relative værdiansættelsesmodel - Kurs/indre værdi Modellen. Denne model giver  

et finansielt nøgletal, der anvendes til at sammenligne et selskabs bogførte værdi 

(egenkapital) i forhold til dets markedsværdi. Bogført værdi er et regnskabsbegreb 

der angiver andelen af selskabet der holdes af aktionærerne (egenkapital). K/I 

nøgletal giver ikke nødvendigvis nogle direkte information omkring selskabets evne 

til at generere profit eller likvider til dets aktionærer. Fordelen er at nøgletallet giver 

en idé om en investor betaler for meget, for hvad der ville være tilbage hvis 

selskabet gik konkurs med det samme. Altså tages der udgangspunkt i det sidst 

aflagte regnskab. Dette er en ulempe, da igen den fremtidige indtjening ikke tages 

med som vurderingsfaktor. Det er desuden nødvendigt at korrigere egenkapitalen 

ifm. beregningen af IV, så der tages hensyn til evtl. under-/overvurderet aktiv.  

 

11.4 Cash Flow modellen  
 

Discounted cash flow (DCF) analyse er en metode til værdiansættelse af et projekt, 

et firma, eller aktiv anvendelse af begreber, fremtidige pengestrømme skønnes 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_asset&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhjgYN0pr7aPRT6xKTU8kWRyLPDDQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhjRXzHGj6mAg-cPiFYUFiBQ5n4hKw
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og diskonteres til at give deres nutidsværdi (PVS) - summen af alle fremtidige 

pengestrømme, både indgående og udgående er nettonutidsværdi (NPV), der 

betragtes som den værdi for kontanter for de pågældende strømme. 

Ved hjælp af DCF-analysen til at beregne den NPV, tager som input pengestrømme 

og en diskonteringssats og giver som output en pris. Discounted cash flow analyse 

er meget udbredt i finansiering af investeringer,  ejendomsudvikling, og virksom-

hedernes økonomiske forvaltning 

Den største fordel ved modellen er at den i modsætning til de øvrige baserer sig på 

fremtidige cash flow i selskabet. Den bygger ydermere på en analyse af virksom-

heden og budgetterne bygges og ud fra det fremtidige cash flow. Ulemperne ved 

modellen er at den i modsætning til de øvrige kræver stor grad af dataindsamling og 

bearbejdning førend det er muligt at estimere en værdi. Såfremt det ikke er muligt at 

få adgang til interne regnskaber og markedsprognoser, må investor selv beregne 

disse med den usikkerhed, der er forbundet med dette. Denne model vurderes til at 

være mest præcis i forhold til at vurdere den rigtige værdi i selskabet. Det er også 

muligt for at udføre en følsomhedsanalyse på det fremkomne resultat. Denne 

metode kan som den eneste model ud af de 4 modeller, stå alene og anvendes som 

eneste model til vurdering af værdien af virksomheden.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Discounting&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhiodgyPxToOkqxm5zoYRafh4A9lJA
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12. Konklusion  
 

Kandidatafhandlingens formål var at foretage en værdiansættelse af Bang & Olufsen 

A/S samt at undersøge de forskellige værdiansættelsesmodellers anvendelighed ud 

fra en almindelig investors synspunkt. 

For at kunne benytte of vurdere værdiansættelsesmodellerne, er den strategiske 

analyse af virksomhedens referencerammer også inddraget i opgavens løsning. 

Denne del af værdiansættelsen vil være for omfangsrig for en privat investor at 

foretage, hvis det drejer sig om korttidsanbringelser. De vil derfor udelukkende være 

afhængige af professionelle analytikers vurderinger og erfaring.  

Strategisk Analyse  

Den nye strategiplan ”Pole Position" har ambition om at bringe B&O sikkert gennem 

den finansielle krise og den nedadgående omsætningsmæssige udvikling 

virksomheden har været i flere perioder også inden krisens start. Her star det klart at 

det er Produktudvikling, fælles teknologiplatform, Salgsorganisationen, 

Omkostningsbesparelser, Flere B1 butikker (distribution) som skal være drivkraft for 

denne udvikling. B1 butikkerne har været drivkraften bag den positive salgsudvikling 

trods krise og dermed er der også her det største pres for at levere et godt resultat. 

Forventninger til 2009/10 er nedjusteret til at der sker en yderligere nettotilbagegang, 

dog ikke i samme størrelse som i regnskabsåret 2008/09. Dette ønske skal ses i 

lyset af, at hovedparten af omsætningen kommer fra B1 butikkerne (81%), selvom 

der er færre antal butikker og B&O budgetterer med en fremgang i omsætningen. I 

en tid hvor efterspørgslen går mod mere value-for-money og hvor målgruppen af 

forbrugere er udsat for hårdt pres på økonomien er kampen om midlerne hård. 

Selvom der er tale om en målgruppe med en vis købekraft, har finanskrisen vist sig 

at slå hårdt igennem. Mulighederne for B&O er at gå mod et stærkere samarbejde 

med bil- og modeindustrien, for dermed at udvide distributionen og dermed sprede 

risikoen.  Udvidelsen af forretningen som OEM leverandør gennem ICE Power at 

sælge stereoforstærkere til mobiltelefoner, er endnu et forsøg at udvide fundamentet 

for kerneforretningen og bevæge sig ind i forretningsområder hvor konkurrencen er 
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lavere/mindre konjunkturfølsom og de har en patenteret teknologi, som er nemmere 

at beskytte ift. Beskyttelse af design som er langt mere omkostningskrævende.  

B&O fastholder stadigvæk produktivitetsforbedringer og omkostningsreduktion som 

værende en del af deres samlede strategi. Det er forbundet med en vis risiko at 

gennemføre en strategi, hvor der ligeledes bliver skåret så dybt i antal medarbejdere 

og man dermed mister det nyskabende element, som har kendetegnet B&O. B&O 

har gennem styrkelse af deres kernekompetancer stadig design som et væsentligt 

element og deres branding strategi er med til at underbygge denne position.  

B&O binder grundet de lange udviklingstider i projekter og høje ambitionsniveau 

megen kapital i processen og derfor har man også et krav om hurtig omsætnings-

fremgang og konstant vækst (10% af omsætningen skal komme fra nye produkter). 

Selvom B&O har et højt aktivitetsniveau ift. konkurrenterne, ligger andelen brugt på 

udvikling kun på 0,1% målt i værdi sammenlignet med de største konkurrenter 

såsom Sony.  

Regnskabsanalyse  

Regnskabsanalysens formål er at give et overblik over B&O’s økonomiske stilling og 

deres udvikling gennem de sidste 3 regnskabsperioder. B&O’s regnskabspraksis har 

været i overensstemmelse med IFRS og Årsregnskabsloven. Egenkapitalforrent-

ningen er faldet fra 21,7% i 2006/07 til -20,3% i 2008/09, hvilket primært skyldes den 

katastrofale udvikling der har været i overskudsgraden, der er gået fra 8,9% til -

12,9%. B&O har lykkes med en omkostningsreduktion, således at selvom faldet i 

omsætningen udgør 31,8% så er faldet i overskudsgraden ”kun” 17,1%. Den 

finansielle gearing har i hele analyseperioden været negativ, hvilket betyder at 

egenkapitalforrentningen er faldet som følge af et lavt afkast på den likvide 

beholdning. B&O har via deres emission fået tilført netto 433 millioner DKK, hvoraf 

en del står som likvider ultimo regnskabsåret. Aktivernes omsætnings-hastighed er 

faldet fra 2,5 til 1,66 i analyseperioden, hvilket skyldes det kraftige fald der har været 

i omsætningen, hvor det ikke har været muligt at tilpasse aktiverne i samme takt 

hermed. Faldet i NDA har været 6,7% i analyseperioden og faldet i omsætningen har 

været 31,8%. Analyseperioden har vist et fald fra start til slut, alle nøgletal har vis en 

tilbagegang og en virksomhed i stærk modvind.   
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Værdiansættelsen 

B&O’s aktier har i hele analyseperioden være for nedadgående fra en kurs på 686 til 

en kurs på 76,567. B&O har været ramt hårdt af finanskrisen og har derfor ikke levet 

op til ledelsens udmeldinger. Dette har ligeledes resulteret i et skifte af direktøren. 

Til værdiansættelsen af en B&O aktie anvendtes Dividendemodellen med konstant 

udbyttestrøm, og Discounted Cash flow modellen.                                           

Aktieværdierne blev opgjort til henholdsvis 40,70 og 118,42. Begge modeller ligger 

langt fra dagskursen som per 29. december 2009 var 76,5. Begge modeller har sine 

fordele og ulemper. Dividendens største fordel består i at modellen er simpel at 

anvende. Men simplificeringen medfører en del ulemper, blandt andet er det 

urealistisk at væksten i udbyttet vil være konstant. Der er desuden en risiko for at 

kursestimatet går mod uendelig eller negative værdier fremkommer hvorved 

modellen er uanvendelig. Discounted Cash flow modellen kræver indgående 

kendskab til virksomheden, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Idet 

modellen tager sit udgangspunkt i likviditet, hvilket bevirker at den er uafhængig af 

regnskabsprincipper. Discounted Cash flow modellen er fremadrettet og meget 

dynamisk, hvilket gør at den kan ændres på samtlige faktorer i budgetperioden. I 

følsomhedsanalysen blev to af faktorerne testet, der viste at små reguleringer kan 

have en stor effekt på resultatet. Desuden udgør størstedelen af virksomhedens 

værdi terminalværdien.  

Til trods for at modellerne giver kurser der ligger noget fra den handlende kurs på 

børsen, vælger jeg at fremhæve Discounted Cash flow modellen da den efter min 

mening giver den mest retvisende kurs. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at B&O’s målsætning og strategi 

mod at få de rigtige ideer og udvikle dem til højeste teknologiske niveau og at sikre 

optimal kvalitet og akkuratesse i produktionen, understøttes af både deres aktiviteter 

og forventninger til udvikling i resultaterne. Økonomisk har de fået tilført kapital som 

skal være med til at bære dem gennem den nuværende tilbagegang i salget og 

støtte udviklingen og opstramning der sker i distributionsleddet med en netto 

fremgang i antallet af B1 butikker.  

                                                   
67

 Der skal dog tages hensyn til aktieemissionen  
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Bilag 2. Resultatopgørelsen og balancen 2007/08 
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Bilag 3. Resultatopgørelsen og balancen 2006/07 
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Bilag 4. Budget 

 

 

 

Realiseret 

Budget for Bang & Olufsen

31.maj 2009 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Terminal

Salgsvækst -31,82% 0% 3% 3% 3% 3% 3%

Overskudsgrad (OG) -13,76% 0% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%

Finansieringsrente (fremmed) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

AOH 1,66 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Dividende 50% 50% 50% 50% 50% 50%

WACC 7,47% 7,47% 7,47% 7,47% 7,47% 7,47% 7,47%

Resultatopgørelse

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Terminal

Nettoomsætning 2790 2.790 2.874 2.960 3.049 3.140 3.234

Driftsomkostninger 3174 2.790 2.685 2.766 2.849 2.934 3.023

Totalindkomst fra driften -361 0 188 194 200 206 212

Netto finans -23 -4 -4 -2 0 3 5

Totalindkomst i alt -384 -4 184 192 201 209 217

Balance

Netto driftsaktiver 1.597,7 1.598 1.646 1.695 1.746 1.798 1.852

Netto finansielle aktiver -77,6 -82 -38 9 59 112 167

Egenkapital 1.520,1 1.516 1.608 1.704 1.805 1.910 2.019

Pengestrømsopgørelsen

DO -361 0 188 194 200 206 212

∆NDA -174,7 0,3 46 48 52 54 57

FCF -535,7 0,3 234 242 252 260 269

Nettodividende 0 0 92 96 101 105 109

Gældsfinansiering -535,7 0,3 142 146 151 155

Samlet finansiering -535,7 0,3 234 242 252 260 160

FCF-modellen

FCF -535,7 0,3 234 242 252 260 269

Tilbagediskonteret værdi 5 år 0,30 202,60 195,00 188,90 206,70

Budgetperioden


