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EXCUTIVE SUMMARY 
 

The objective of this thesis is to estimate the value of Bang & Olufsen A/S. Our main 

question is; 

 

“What should the stand-alone rate of one Bang & Olufsen A/S stock be as pr. August 18th 

2011, and is the stock attractive as a passive investment?" 

 

To reach a conclusion of the main question, we have made a fundamental analysis. This 

analysis consists of a strategic analysis and an economical analysis. The strategic analysis will 

focus on the company’s internal and external environment, while the economical analysis will 

focus on the company’s historical performance compared to a chosen peer-group. 

Based on the conclusions reached from the analysis, we will make a 5-year budget period and 

a terminal period. The budget and terminal period will be used to estimate the future cash-

flow. The calculated cash-flow will be used in the discounted cash flow model for the 

valuation of the total company price per august 18th 2011.  The total company price will be 

divided with the number of shares, taking the number of outstanding options in consideration, 

in order to estimate the price of a single stock.  

In addition to valuation by the DCF-model, a valuation of Bang & Olufsen using multiples 

EV/EBIT, EV/SALES and P/B will also be made  

 

The internal and external analysis of Bang & Olufsen A/S showed that Bang & Olufsen A/S 

has adapted to their new activity level and is ready for future growth.  

The analysis showed that Bang & Olufsen A/S operates in a market with high entry barriers 

and Bang & Olufsen A/S gross profit is higher than its Peer-group and even higher than its 

second Peer-group.  

This is a result of B&O A/S´ special knowledge within sound acoustics, competitive 

advantages when processing aluminum and their strong minimalistic design. 

Furthermore Bang & Olufsen A/S has made a worldwide distribution agreement with Apple 

concerning stand alone products from Bang & Olufsen A/S.  

Its was also analyzed that Bang & Olufsen A/S revenue on their two business areas ICE-

power and Automotive is influenced in the same directions as the development in its partners 
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activity. We concluded that there are good indications from business partners, that they expect 

an increase in their activity. 

The revenue in Bang & Olufsen A/S third business area, Audio & Video, is strongly 

influenced in the same direction as the fluctuations of the markets it operates on. We 

concluded that there are good indications that the economy in Europe will rise in the future 

and Bang & Olufsen A/S will benefit from it. 

 

Important areas which may cause problems for Bang & Olufsen A/S in the future is a 

tendency in faster development time and that has a negative impact on Bang & Olufsen A/S 

price setting of their products.  

In the context of faster development times Bang & Olufsen A/S is having problems with their 

two new product platforms software and there is still no time horizon for the release date.  

 

The economical analysis showed that Bang & Olufsen A/S revenue dropped 30 % from 

2007/08 to 2008/09 and since then Bang & Olufsen A/S has tried to adjust their cost to this 

lower activity. This seems to be the case in 2010/11 where Bang & Olufsen A/S achieved a 

positive result again.  

The economical analysis showed an increasing tendency in higher ratios the last tree years. 

 

Through the valuation by the DCF-model, a price of 1.887 DKK has been calculated. This is 

divided with a total of 36.244.014 outstanding shares which give an average price of 52,06 

DKK per share August 18th 2011. 

Our sensitivity analysis shows that the valuation is very sensitive to changes in WACC, 

growth during the terminal period and the development in sales. 

 

Through the valuation with the price multiples, a pricerange of 37,65 – 68,93 DKK has been 

calculated. 

 

The share was traded on the Copenhagen Stock Exchange, August 18th 2011 at a price 

of 66,50 DKK.  

Through the valuation methods the share has been valued at 52,06 DKK and therefore we 

have concluded that the price of one Bang & Olufsen A/S share is overvalued. 
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Indledning 
 

I 2004/05, da der var fremgang for B&O, fremlagde den forhenværende direktør Torben 

Ballegaard Sørensen en ambitiøs vækststrategi for B&O, som skulle omsætte for 6 mia. i 

2008/2009.  

To et halvt år senere valgte bestyrelsen, som konsekvens af et dårligt halvårsregnskab, at 

afskedige Torben Ballegaard Sørensen som administrerende direktør. Den nye direktør, Karl 

Kristian Hvidt Nielsen, fik overdraget B&O midt i finanskrisen og stod overfor at trimme 

virksomheden for overlevelse og bringe B&O tilbage til sin kerneforretning.  

 

Med Karl Kristian Hvidt Nielsen i direktionen fik B&O gennem 2007/2008-2009/2010 styr på 

forretningen og omkostningerne og har i 2009/2010 præsteret et resultat på mio -34 efter skat 

i forhold til mio -385 året før. 

Som led i en typisk turn around fase blev Karl Kristian Hvidt Nielsen i marts 2011 afløst af 

Tue Mantoni som ny administrerende direktør. Karl Kristian Hvidt Nielsens opgave har 

udelukkende været at rydde op i B&O og få styr på omkostningerne. Derfor bliver Tue 

Mantonis opgave at starte forfra, nu hvor B&O er kommet tilbage til sin kerneforretning, og 

lægge en ny strategi for fremtiden. 

 

Den nye strategi fra Tue Mantoni har fået navnet ”leaner, faster, stronger” og indeholder 

væsentlige strategiske forandringer i fremtiden. Strategien, der strækker sig over fem år, 

indeholder fokus på ”lyd og akustik”, ”styrkelse af forretningsområdet automotive”, 

”lancering af ny produktkategori og udvidelse af distributionen”, ”omstrukturering af detail-

netværket”, ”udvidelse af forretningen på BRIK-markeder”, ”udnyttelse af partnere indenfor 

audio-video udvikling og indkøb” samt ”etablering af en trimmet og mere adræt organisation 

med globalt syn”1.  

 

                                                
1 Årsrapport B&O 2010/2011 



   
   

 
  Side 9 af 136 

Figur 1: Kursdiagram B&O mfl. 

 
Kilde; Egen tilvirkning – Alle kurser er rebased på baggrund af B&O kursen 22-9-20072 

 

De interne tiltag i B&O’s organisation samt det store fald i aktiekursen omkring 

direktørskiftet i 2008 og de efterfølgende finanskriseår gør det interessant at analysere, 

hvorvidt B&O’s aktiekurs afspejler selskabets nuværende situation eller, hvorvidt det skyldes 

en generel risikoaversititet i markedet. Sammenholder man B&O kurs 4 år tilbage er den 

faldet med 90 % og den samlede værdi af selskabet er faldet fra 21 mia. til bare 2 mia. kr. Til 

sammenligning er det danske OMXC20 kun er faldet 29 % i samme periode. B&O’s tyske 

konkurrent Loewe AG er kun faldet 76 % og World Luxury Index, som B&O var med i 

tilbage i 2007 er steget med 5 %. 

 

Vi ønsker derfor at lave en værdiansættelse af B&O for at konstatere hvorvidt den nuværende 

aktiekurs er retvisende.   

                                                
2 Loewe AG samt World Luxery Index er indtastet med ultimo kurser pr. måned, mod dagligt for B&O og 
OMXC20. 



   
   

 
  Side 10 af 136 

Problemformulering 
 

”Hvad bør stand-alone kursen på B&O’s aktie være pr. stk. pr. 18. august 2011 og er aktien 

attraktiv som passiv investering?” 

 

En afklaring af dette spørgsmål vil give anledning til følgende problemstillinger;  

- En strategisk analyse 

- En regnskabsanalyse 

- En værdiansættelse 

 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at klarlægge de faktorer og forhold, såkaldte ikke 

finansielle værdidrivere, som påvirker værdien i B&O på henholdsvis makro- og 

microniveau. Analysen skal vurdere den nuværende markedssituation samt det fremtidige 

potentiale. Den strategiske analyse har primært til formål at danne grundlag for 

omsætingsbudgetteringen. Ud fra relevante teorier vil vi undersøge følgende 

problemstillinger; 

- Udviklingstendensen i det globale marked 

- Samfundsmæssige omverdensfaktorer  

- Branchespecifikke omverdensfaktorer 

- Styrke og svagheder 

 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at klarlægge de finansielle værdidrivere, der ligger til grund 

for værdiansættelsen. Budgetteringen af den fremtidige udvikling, som indgår i 

værdiansættelsen, vil tage udgangspunkt i disse værdidrivere. Regnskabsanalysen vil afdække 

følgende problemstillinger; 

- Hvorledes vurderes validiteten af B&O’s regnskabsmateriale og regnskabstal 

- Hvordan har B&O’s finansielle værdidrivere udviklet sig i perioden 2006/2007 - 

2010/2011? 

- Hvilke faktorer har indvirkning på udviklingen af de finansielle værdidrivere 

- Hvordan ser den finansielle risiko ud hos B&O 
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Værdiansættelse 

Efter strategi- og regnskabsanalysen vil vi udarbejde en estimeret værdiansættelse af B&O. 

Den estimerede værdiansættelse vil tage udgangspunkt i et udarbejdet budgetgrundlag. Vi vil 

undersøge følsomheden i den estimerede værdi. Derudover vil vi endvidere anvende 

prismultipler for at benchmarke med øvrige virksomheder. I anledning vil vi afdække 

følgende problemstillinger; 

 

- Hvad er den estimerede markedsværdi for B&O 

- Hvor følsom er den estimerede markedsværdi? 

- Hvordan benchmarkes værdiansættelsen af B&O med andre virksomheder?  

 

 



   
   

 
  Side 12 af 136 

Metode 
 

Afsnittet vil give et overblik over afhandlingens opbygning og vil derudover kort gennemgå 

de metoder, der er til grund for afhandlingens udarbejdelse. 

 

Kandidatafhandlingen er skrevet ud fra de givne retningslinier for formalia mv., givet af 

Copenhagen Business School til CMA.studiet.  

 

Vi har fundet den dokumentariske metode mest velegnet til behandling af den opstillede 

problemformulering. Brugen af den dokumentariske metode sammenholdt med det faktum, at 

vi med opgaven ønsker at vurdere værdiansættelsen af B&O, leder frem til anvendelsen af 

deduktive slutninger. Dette vil vi gøre ved anvendelse af en normativ indgangsvinkel, hvor vi 

går det fra generelle til det specifikke ved at forsøge at forklare hvilke styrker, svagheder, 

muligheder og trusler B&O har.  

  

Konsekvensen af dette metodevalg er, at datagrundlaget for denne opgave består af allerede 

eksisterende materiale, hvilket i dette tilfælde omfatter al offentlig information, herunder især 

årsrapporter, relevante artikler samt pensum på cand.merc.aud. studiet. 

Det tilgængelige materiale vil vi på bedste vis forsøge at forholde os kritiske til, idet 

materialet ofte vil være subjektivt. Denne fare for subjektivitet gælder dog generelt ved 

anvendelsen af den dokumentariske metode, idet der er tale om andenhånds materiale, der må 

forventes at være præget af forfatternes holdning til emnet.  

 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i 4 grundlæggende elementer, hvilket illustreres i figur 

2.  

Opgaven starter med en problemformulering, hvori en serie spørgsmål ønskes belyst. Efter 

problemformuleringen præsenteres relevant teori, og der indsamles data. Dette data bliver 

analyseret, fortolket og anvendt til at besvare problemformuleringen.  
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Figur 2: Vidensproduktionsens hovedelementer og arbejdsgang 

 
Kilde; Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed 2005, side 24 

 

I forbindelse med den indledende gennemgang af litteratur mv. er det fundet mest optimalt at 

opbygge afhandlingens struktur i henhold til figur 3. 
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Figur 3: Opgavestruktur 

 
Kilde; Egen tilvirkning 
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Modelvalg 

Til hjælp med besvarelse af problemformuleringen har vi valgt at anvende en række 

strategiske og økonomiske analysemodeller til at analysere datagrundlaget. 

 

Vi har valgt at udarbejde en fundamentalanalyse til brug for budgetteringen. En 

fundamentalanalyse er en sammenkobling af en regnskabsanalyse og en strategisk analyse3, 

som derved skal give et fundamentalt kendskab til virksomheden.  

 

Vores strategiske analyse kan deles op i henholdsvis en ekstern analyse og en intern analyse.  

 

I den eksterne analyse har vi valgt at anvende PEST (Political, Economical, Social, 

Technological) til at analysere omverdenen, og Porters Five Forces til at analysere branchen. 

Modellerne er et struktureret analyseværktøj, og er gode til at vurdere de mikro-og 

makroøkonomiske forhold, der repræsenterer styrke, svagheder, muligheder og trusler for 

B&O, samt deres fremtidige indtjeningsmuligheder. Endvidere vil vi anvende Boston-

matricen til at identificere den primære salgsportefølje. 

 

I den interne analyse har vi valgt at anvende porters konkurrencestrategier samt 

værdikædeanalysen, der skal identificere de interne kompetencer i B&O.  

 

Til regnskabsanalysen vil vi anvende DuPont-modellen, da vi vurderer, at den giver en 

naturlig systematik, samt giver et godt overblik over den historiske økonomiske udvikling i 

B&O.  

 

Konklusionerne i den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil blive opsummeret i en 

SWOT-analyse. 

 

I forbindelse med værdiansættelsen af B&O vil vi tage udgangspunkt i den 

tilbagediskonterede cash flow model (DCF-modellen). DCF-modellen er en af de mest 

udbredte værdiansættelsesmodeller blandt aktieanalytikere, corporate finance-afdelinger, 

                                                
3 Elling og Sørensen; Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 18 
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kapitalfonde mv. Derudover er den uafhængig af anvendt regnskabspraksis4. Dette betyder 

også, at vi kan tillade os at være mindre kritiske overfor ændringer i regnskabspraksis i 

forbindelse med regnskabsanalysen.  

Vi har valgt også at foretage en værdiansættelse af B&O ud fra en Peer-to-Peer analyse 

således, at denne kan sammenholdes med DCF-modellens værdiansættelse.  

Alt efter hvor valid vi finder forudsætningerne for Peer-analysen vil denne blive vægtet som 

en del af den samlende værdiansættelse. 

 

De anvendte modeller vil kort blive gennemgået i det følgende; 

Porters Five Forces 

Porters Five Forces anvendes til at vurdere den aktuelle branche. Teorien tager udgangspunkt 

i de fem hovedfaktorer konkurrenceintensiteten i branchen, truslen fra nye konkurrenter, 

substituerende produkter, kundernes forhandlingsstyrke og leverandørernes 

forhandlingsstyrke.  

 

Bostonmatricen 

Boston-matricen opdeler virksomhedens produkter i kategorier efter relativ markedsandel 

samt vækst i markedet. De 4 kategorier illustreres jævnfør nedenstående som Question marks, 

Stars, Cash Cows og Dogs.   

 

                                                
4 FSR: ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 
virksomheder og virksomhedsandele”, side 43 
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Figur 4: Generisk bostonmatrice 

 
Kilde; Google pictures 

 

Modellen vil give et overblik over produkternes generering af cashflow, behov for investering 

mv. hvilket vil blive anvendt i forbindelse med budgetteringen og den efterfølgende 

værdiansættelse. 

 

PEST – modellen 

Pest-modellen anvendes til at vurdere de makroøkonomiske forhold i samfundet. Modellen 

tager udgangspunkt i Politik og lovgivning, Økonomi og demografi, Sociale og kulturelle 

forhold samt Teknologi og miljø.  

 

Værdikædeanalyse 

En virksomheds værdikæde består af en række af aktiviteter, som tilsammen skaber værdi for 

kunden og giver dermed virksomheden konkurrencemæssige fordele. Værdikædeanalysen er 

en analyse af virksomhedens interne forhold. 
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Porters generiske strategier 

Michael Porter er blandt andet blevet kendt for sine fire generiske virksomhedsstrategier. De 

generiske virksomhedsstrategier indikerer de mulige strategier som alle virksomheder skal 

tage stilling til. Strategierne ses i figur 5. 

 

Figur 5: Porters generiske strategier 

 
Kilde; Google pictures  

 

SWOT – analyse 

SWOT – analysen tager konklusionerne fra de førnævnte analyser. Konkurrence- og 

vækststrategier, samt værdikædeanalysen anvendes til at klargøre styrker og svagheder. 

Porters Five Forces og PEST – analysen anvendes til at klargøre muligheder og trusler. 

SWOT – analysen vil således opsummere konklusionerne, og være en dynamisk model 

herfor. Endvidere vil den senere budgettering og værdiansættelse af B&O tage udgangspunkt 

i denne model. 

 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen vil som nævnt tage udgangspunkt i den udvidede DuPont-model5. 

Modellen tager udgangspunkt i udviklingen i egenkapitalens forrentningsprocent og bruges til 

at analysere de væsentligste årsager til den historiske udvikling.  

 

                                                
5 Petersen, Christian V. mfl. ”regnskabsanalyse for beslutningstagere”, side 178 og 193 
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Værdiansættelsesmodeller 

Der findes en lang række forskellige modeller til værdiansættelse. Modellerne har forskellige 

teoretiske indgangsvinkler til værdiansættelsen, og det er derfor vigtigt at vurdere det 

eksisterende datagrundlag. Vi har valgt at anvende den tilbagediskonterede cash flow-model, 

da vi mener denne model er den mest udbredte model til værdiansættelser. Endvidere mener 

vi at modellen er mindre påvirket af ændret regnskabspraksis over analyseperioden.  

 

DCF – modellen 

DCF-modellen tilbagediskonterer den respektive virksomheds fremtidige cash-flow for den 

givne budgetperiode. I teorien bør der budgetteres uendeligt, men i praksis budgetteres ofte i 

en periode på f.eks. 3 til 10 år, hvorefter det antages, at virksomheden når et stabilt grundlag 

(steady state) i terminalperioden. I steady state antages det, at cash flowet kun vil vokse med 

en vækst på niveau med markedet som helhed. Derudover er det en forudsætning, at al 

overskydende likviditet bliver investeret i projekter som giver en nettotidsværdi lig med nul, 

dvs. at investeringsafkastet er lig med afkastkravet6. Formlen for DCF modellen kan beskrives 

som i figur 6: 

 

Figur 6: DCF modellen 

 
Kilde; Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Elling og Sørensen, side 33 

 

V0
E =  Egenkapitalværdi 

T = Antal år i budgetperioden 

FCFF =  Frit cash flow til virksomheden; DO - ∆NDA 

WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

G = Konstant vækst i FCFF i terminalperioden 
                                                
6 Plenborg, Thomas: Ledelse & Erhvervsøkonomi 4/2000 
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Det frie cash flow beregnes som følger;  

EBIT 

- konstant skat på EBIT 

+ afskrivninger  

Cash flow fra drift 

- Investeringer i anlægsaktiver 

- Investeringer i arbejdskapital  

Det frie cashflow  

 

Jo længere budgetperioden er, jo mere præcis vil værdiansættelsen blive. Dog skal der tages 

højde for, at det praktisk talt er umuligt at budgettere i uendelig tid. Vi har valgt at budgettere 

en 5-års periode, da dette vil give et stabilt indtryk af fremtiden ligesom virksomheder oftest 

budgetterer i denne periode hvorfor vi vurderer, at det er en generel markedstrend. I 

forbindelse med vores budgettering vil vi være opmærksomme på, at en virksomhed kun kan 

have overnormalt afkast over en kortere periode. Dette skyldes, at en branche med 

overnormalt afkast er attraktiv, og der vil blive skabt nye selskaber, hvilket i sidste ende vil 

betyde mere konkurrence og en normalisering af afkastet. De frie markedskræfter vil således 

sørge for, at der ikke er overnormalt afkast over en længere periode.  
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Afgrænsning 
 

Afhandlingen vil så vidt muligt blive skrevet i lægmandsterminologi men det antages dog, at 

læseren har et grundlæggende kendskab til de anvendte modeller samt til B&O som 

virksomhed. Derudover antages det, at læseren har en vis grundlæggende økonomisk 

baggrundsviden. 

 

Der afgrænses fra informationer efter d. 18. august 2011, da dette er datoen for 

offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2010/2011, der senere er blevet godkendt uden 

korrektioner på den ordinære generalforsamling d. 23. september 2011. Informationer som er 

offentliggjort efter denne dato, og som kunne have indflydelse på værdiansættelsen indgår 

således ikke i afhandlingen.  

Omtale af B&O vil som udgangspunkt være af B&O som helhed. Steder, hvor der er 

specifikke problemstillinger, analyser mv. vil blive nævnt pr. markedssegment eller 

produktsegment. Der er i opgaven afgrænset fra at medtage selskaber, hvor B&O har ejerskab 

men ikke har bestemmende indflydelse. 

 

Anvendt regnskabspraksis vil kun blive gennemgået i det omfang det menes at være relevant 

for værdiansættelsen. 

B&O vil i Peer-to-peer udelukkende blive sammenlignet med tyske Loewe AG. Dette 

skyldes, at Loewe AG er den eneste virksomhed, som har samme generiske strategi, jf. 

særskilt afsnit herom.  

Vi er bevidste om, at et enkelt selskab i en peer gruppe ikke er optimalt, og eventuelle 

fejlberegninger kan give store kursudsving i den efterfølgende multipel værdiansættelse. 

Dog er det et bevist valg, at vi ikke inkluderer en sekundær Peer gruppe med selskaber som 

Sony, Samsung og Phillips idet vi har vurderet, at selskaberne er for forskellige i forhold til 

B&O i forhold til størrelse, aktiviteter, kapitalstruktur m.v.  

 

For så vidt angår værdiansættelse via multipler, er det i princippet nødvendigt med en tosidet 

analyse af den virksomhed vi sammenligner med. Dog er vi underlagt et maksimalt sideantal 

samt, at informationstilgangen for det sammenlignelige selskab i peer-gruppen er mere 
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begrænset end informationstilgangen for B&O. Derfor bliver sammenligneligheden vurderet 

ud fra nogle overordnede forudsætninger7. 

 

Dataindsamling og kildekritik 
 

Afhandlingen vil blive baseret på primær og sekundær data. Primær data er i form af 

interviews. Holdninger til B&O vil ofte være mere subjektiv hos en ansat, hvorimod den vil 

være mere objektiv hos en aktieanalytiker. Vi vil derfor ofte være mere kritisk overfor den 

givne information fra en medarbejder end en analytiker.   

Sekundært data i opgaven vil være i form af offentliggjorte regnskaber, 

fondsbørsmeddelelser, artikler, indekser mv. Der er en risiko for, at materialet ikke er 

objektivt, men vi antager samtidigt, at kontroller fra revisor og finanstilsynet mv. har påvirket 

materialet i en objektiv retning. Vi vil forholde os kritisk til materialet, samt eventuelt prøve 

at få flere synspunkter på et problematisk scenario således, at eventuelle artikler ikke skal stå 

alene.  

                                                
7 Revision & Regnskab September 2003 “Værdiansættelse - En oversigt over modeller til værdiansættelse og 

praksis på området” 
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B&O Intro 
 
Virksomhedsbeskrivelse 
Dette afsnit vil blive brugt til at skabe et fundamentalt kendskab til B&O som vi efterfølgende 

kan bruge til forståelse af analyserne i de kommende afsnit. Ligeledes vil vi præsentere 

B&O’s visioner og strategier. Disse kan give en forståelse for de forhold, som B&O’s ledelse 

efter egen opfattelse, vurderer som værdidrivers i koncernen. 

 

Virksomhedsbeskrivelsen er opdelt som følgende: 
• Historisk beskrivelse 
• Koncernstruktur og kapital 
• B&O’s primære forretningsområder 
• B&O’s primære forretningsmarkeder 
• B&O’s distributionskanaler og marketing 
• B&O’s visioner og strategier  

Historisk beskrivelse 

Det hele startede i 1925, da to ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen, begyndte en 

beskeden produktion af radioer på loftet af Olufsens hjem, "Quistrup". Selskabet, med navnet 

"Bang & Olufsens” blev stiftet den 17. november samme år af de to unge ingeniører, der delte 

en passion for radiotransmissioner. Deres første produkt blev også udviklet på loftet af 

Olufsens herregård i Danmark, hvor familien stadig bor i dag.  

 

Deres første kommercielle levedygtige produkt, der kom til at bære Bang & Olufsen navnet, 

var ”Eliminatoren” i 1927. En radio, som skulle tilsluttes direkte til el-nettet frem for at være 

batteri-drevet. Samme år blev produktionen flyttet til en nybygget fabrik i Struer, hvor 

virksomheden stadig har adresse den dag i dag.  

 

Op gennem 1930 og 1940 producerede B&O flere produkter, som var den første af sin slags, 

men det var først i løbet af 1950’erne og 1960’erne, at B&O blev veletableret på det danske 

marked og anerkendt for deres kvalitet.  

Samtidig blev konkurrencen i 1960’erne skærpet, idet flere store elektronikfabrikanter fra 

Asien satte ind i Europa og som konsekvens heraf lukkede en stribe danske og europæiske 

elektronikfabrikanter. Som værn mod de asiatiske elektronikfabrikanter valgte B&O at 
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samarbejde med både arkitekter samt designere og at satse på både produkternes ide, design 

og kvalitet.8 

 

I slut 1980’erne og start 1990’erne skiftede B&O distributionsstrategi efter at have oplevet 

svigtende salg i de almindelige radio- og tv-butikker. B&O’s ville fremadrettet udelukkende 

sælge deres produkter via dedikerede butikker, der satte fokus på B&O produkter.  Dette blev 

til B1 butikker som hovedsageligt forhandlede B&O produkter og udvidelse med Shop-in-

Shop koncept hos eksisterende forhandlere.9 Denne distributionsstrategi er stadig gældende i 

dag. 

 

I lyset af den økonomiske krise og, i samme periode, en kombination af for få samt mindre 

succesfulde produktlanceringer, besluttede B&O i 2008 at koncentrere sig om færre 

produktkategorier samtidig med en hurtigere produktudvikling.10 Effekten af disse 

erkendelser er bevist i de sidste 3 regnskabsår, hvor B&O har vendt underskuddet på 385 mio 

i 2008/2009 til et overskud på 27mio i 2010/2011 og medarbejderstaben samtidig er reduceret 

med 571 medarbejdere, svarende til 22 %. 

 

Figur 7: Omsætning på produkter 

Omsætning i mio: 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Video 1.228,00                      1.297,00                      1.201,00                      1.844,00                      

Højtaler 407,00                          427,00                          500,00                          823,00                          

Audio 443,00                          389,00                          485,00                          618,00                          

Telefon 81,00                            95,00                            130,00                          235,00                          

Reservedele 176,00                          219,00                          230,00                          349,00                          

Automotive 452,00                          268,00                          174,00                          123,00                          

ICE 93,00                            80,00                            85,00                            118,00                          

Koncernintern -13,00                           -13,00                           -15,00                           -18,00                           

Samlet omsætning 2.867,00                      2.762,00                      2.790,00                      4.092,00                      

Resultat 27,00                            -34,00                           -385,00                        105,00                          

Medarbejdere 2.008                            2.046                            2.051                            2.579                             

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

                                                
8 B&O’s årsrapport 2010/2011 side 6-7 
9 B&O’s årsrapport 2010/2011 side 9 
10 B&O’s årsrapport 2010/2011 side 7 
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Koncernstruktur, kapitalstruktur og aktier (optioner) 
Koncernstruktur  

Bang & Olufsen A/S er det ultimative moderselskab i koncernen.  

Selskabet Bang & Olufsen Operations A/S fungerer som moderselskab for alle nationale 

selskaber på B&O’s primære markeder/lande, som alle ejes 100 %. 

 Selskabet Bang & Olufsen s.r.o. varetager produktion i Tjekkiet. 

Bang & Olufsen ICE-power A/S varetager salget og har rettighederne til ICE-power 

teknologien. 

OÜ BO-soft samt Bang & Olufsen GPS Taiwan varetager en række udviklingsarbejder for  

Bang & Olufsen koncernen. 

 

Vi mener derfor, at B&O har opbygget en fornuftig koncernstruktur samt afdækket eventuelle 

driftsrisici. 

 

 

 

Kapitalstruktur 

B&O har indtil i 2008/09 været opdelt med henholdsvis A og B aktier. 

B&O fik i 2008/09 tilført mio. 459 i ny kapital. Denne kapital skulle bruges til overlevelse 

ved at nedbringe kreditten samt sikre yderligere produktudvikling. Samtidig blev B&O’s 

aktieklasser ophævet. Aktieklasser er typisk et værn mod opkøb af virksomheden, og 

fjernelsen af disse aktieklasser sender et signal udadtil, at man muligvis ønsker sig en 

samarbejdspartner, eller alternativt at blive opkøbt. 

 

Aktier (optioner) 

Ifølge årsregnskabet for 2010/11 for B&O er der pr. 31. maj 2011 i alt 36.244.014 aktier. 
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I overensstemmelse med B&O’s generelle retningslinjer for incitaments aflønning er der pr. 

31. maj 2011 optioner på 2.268.195 B&O aktier, som kan udnyttes i perioden 2011-2016 af 

direktionen og en række andre medarbejdere. Retserhvervelsen af aktieoptionerne er kun 

betinget af ansættelse i optjeningsperioden.  

Heraf er 1.250.000 optioner dog tildelt Tue Mantoni med særlige krav om kursudvikling og 

EBITDA mål11. 

Såfremt disse optioner bliver udnyttet vil det påvirke antallet af det samlede antal af aktier og 

dermed værdiansættelsen af aktierne. 

Vi er ikke, ud fra oplysningerne fra B&O’s regnskaber eller andre kilder, i stand til at vurdere, 

på hvilke kurser, hvilken kursudvikling eller EBITDA krav, som ligger bag optionerne, 

hvorfor en eventuel indvirkning på værdiansættelsen ikke er indregnet.  

 

Vi har på baggrund af ovenstående koncernstruktur, kapitalstruktur samt antal aktier vurderet, 

at B&O aktiekurs ikke bliver påvirket af en uhensigtsmæssig koncernstruktur, tilgang til 

stemmerettigheder eller aktieoptioner.  

 
B&O’s primære forretningsområder 
B&O har tre primære forretningsområder, illustreret i figur 8: 
 

Figur 8: B&O's primære forretningsområder 

 
Kilde; Egen tilvirkning 

 

                                                
11 B&O årsregnskab regnskab 2010/11 side 41 og side 85 
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Figur 9: Udvikling i salg af Audio & video, Automotive og ICE 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
 
Audio & Video 
Audio & Video forretningen omfatter udvikling, produktion og salg af en lang række 

eksklusive audio- og videoprodukter såsom TV, højttalere, musiksystemer, telefoner og 

multimedieprodukter. 

Størstedelen af omsætning relaterer sig primært private forbrugere, mens en mindre del af 

dette forretningsområde udgøres af Enterprise som omfatter salg luksushoteller og større 

ejendomsprojekter. 

Kigger man på udviklingen i B&O’s omsætning på figur 9 ses det at dette er B&O’s største 

forretningsområde. Det ses yderligere at salget i dette forretningsområde er faldet med 40 % 

eller 1.534 mio. kr. Sammenholder man det med figur 10, ses det at er tale om et samlet fald 

inden for alle B&O’s produktkategorier. 

 

Automotive 

Automotive forretningen omfatter udvikling, produktion og salg af eksklusive lydsystemer til 

bilerleverandører i det eksklusive segment, hvilket i dag er en vigtig del af B&O’s 

kerneforretning. I den forbindelse har B&O leveret lydsystemer til Audi, Aston Martin, 

Mercedes-AMG og BMW. 

I  perioden 2007/2008 til 2010/2010 er omsætningen på Automotive forretningsområdet 

steget fra 123. mio til 452 mio. eller en stigning på 267 % og udgør i 2010/2011 hele 16 % af 

B&O’s samlede omsætning.  
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ICE-Power 

Forretningens beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af kompakte digitale 

forstærkerenheder. Denne ICE-teknologi er patenteret og den udviklede teknologi er 

differntieret på høj ydelse med meget lav varmeudvikling og energiforbrug i små digitale 

forstærkere. 

 

ICE-power forretningen udgør kun 3-4 % af B&O’s samlede omsætning i perioden 2007/2008 

- 2010/2011 og er, set ud fra omsætningen, et mindre væsentligt forretningområde. Ud fra et 

forretningsmæssigt synspunkt er det vurderet som væsentligt, idet ICEpower teknologien 

blandt andet anvendes i highend audio- og videoprodukter, mobiltelefoner og som et centralt 

element i B&O lydsystemer til biler. 

 

Salget er udelukkende B2B. Salget omfatter alt fra standardprodukter til kundetilpassede 

løsninger og licensaftaler.  

  

I 2009 ophørte en eksklusiv aftale med Samsung om brug af ICE-power teknologien i 

mobiltelefoner.12 

                                                
12 B&O emmision 2009 side 66 



   
   

 
  Side 29 af 136 

B&O’s primære markeder er illustreret nedenfor i figur 10: 
 

Figur 10: Salg fordelt på lande 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Eksport i % 88% 91% 89% 91%

Omsætning i mio:

Skandinavien 674,00                          341,00                          402,00                          359,00                          

Central Europa 966,00                          708,00                          746,00                          906,00                          

Øvrige Europa 1.703,00                      1.173,00                      1.064,00                      986,00                          

USA 234,00                          168,00                          146,00                          186,00                          

Asien 389,00                          290,00                          292,00                          344,00                          

Øvrige Verden 126,00                          110,00                          112,00                          86,00                            

Samlet omsætning 4.092,00                      2.790,00                      2.762,00                      2.867,00                      

Omsætning i %:

Salg EU total 82% 80% 80% 79%

Skandinavien 16% 12% 15% 13%

Central Europa 24% 25% 27% 32%

Øvrige Europa 42% 42% 39% 34%

USA 6% 6% 5% 6%

Asien 10% 10% 11% 12%

Øvrige Verden 3% 4% 4% 3%
 Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 
Af B&O’s omsætning er Skandinavien domineret af Danmark, mens Tyskland og 

Storbritannien dominerer henholdsvis Centraleuropa og det øvrige Europa. Tilsammen 

udgjorde Europa cirka 79 % af B&O’s omsætning i regnskabsåret 2010/2011 og siden 

regnskabsåret 2007/2008 er der kun sket forholdsvis små forskydninger i denne fordeling. I 

perioden fra regnskabsåret 2007/2008 til regnskabsåret 2010/11 steg B&O’s omsætningandel 

blandt andet i Centraleuropa fra cirka 24 % til cirka 32 procent og i Asien fra cirka 10 % til 

cirka 12 %, mens omsætningsandelen i Skandinavien faldt fra cirka 16 % til cirka 13 % og i 

det øvrige Europa er faldet fra cirka 42 % til cirka 34 %.  

 

B&O’s distributionskanaler og marketing 

B&O har siden starten af 1990’erne udviklet et distributionsnetværk bestående af et 

autoriserede forhandlere, der selvstændigt varetager salget men samtidig er ejere af butikken. 

B&O ejer selv en lille del af butikkerne, men dette er ud fra en strategisk beslutning om at 

sikre/opretholde tilstedeværelse i et specifikt geografisk område, såfremt dette ikke er muligt 

på anden vis.  
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Salget til private forbrugere sker gennem to former for butikskoncepter13: 
 

Figur 11: Butikskoncepter 

 
Kilde; Egen tilvirkning 

 

Den enkelte forhandler fører ikke særskilt lager, bortset fra selve butiksudstillingen. 

Når kunden køber et B&O produkt i butikken afgiver forhandleren sin ordre videre til B&O. 

Herefter modtager forhandleren produktet som forhandleren leverer til kunden.  

B&O afregner direkte med forhandleren, der afregner med slutkunden. Dermed har 

forhandleren betalingsrisikoen over for den enkelte kunde. 

 

En forhandler og B&O kan have indgået en aftale om eksklusivitet på et givent geografisk 

område typisk gennem en række af butikker. Dette betegner B&O som en ”master dealer”. 

Master dealere benyttes hovedsageligt af strategiske årsager på nye markeder, hvor et 

kendskab til lokale forhold vurderes som fundamentalt for at drive virksomhed. 

En master dealer forpligter sig typisk til at aftage et aftalt minimum af B&O produkter 

ligesom antallet af butikker kan være aftalt. 

I modsætning til ”normale” forhandlere skal master dealeren selv markedsføre B&O 

produkter og salg på det pågældende marked, ligesom master dealeren varetager almindelige 

stabsfunktioner forbundet med servicering af et større antal B&O butikker. 

 

                                                
13 B&O årsrapport side 9 
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Annoncering af B&O’s produkter hos de enkelte forhandlere sker i samarbejde med B&O’s 

”Retail Development Managers”, som ligeledes vejleder og informerer de enkelte butikker om 

generelle salgsfremmende tiltag.  

B&O afholder omkostningerne til globale og regionale kampagner og samtidig ydes der 

tilskud til lokale markedsføringsudgifter og lokale events m.v.  

 

Figur 12: Udvikling af B1 og SIS butikker 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Ser man på udviklingen i antallet af butikker, er B1 butikker faldet med 11 % fra 2006/07 til 

2010/11. Antallet af SIS er faldet med 49 % fra 2006/07 til 2010/11 og øvrige butikker er stort 

set lukket ned med kun en enkelt butik tilbage i 2010/11. 

B&O har altså valgt at tilpasse omsætningsnedgangen fra 2006/07 til 2010/11 på 34 % ved 

hovedsageligt at lukke SIS frem for B1 butikker. 
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Figur 13: Omsætningsfordeling pr. butikskoncept 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Sammenholder man de to distributionskanalers andel af den samlede omsætning er denne 

meget stabil i analyseperioden. B1 butikkerne stod for 81 % af den samlede omsætning i 

2006/07 og dette er steget til 83 % i 2010/11. 

 

Figur 14: Omsætningsfordeling pr. butik 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
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Sammenholder man udviklingen i gennemsnitsomsætningen pr. butik er det konstateret, at 

rentabiliteten i de enkelte butikker er faldet set ud fra omsætningen pr. butik fra 2006/07 til 

2010/11 for både B1- og SIS-butikkerne. 

Gennemsnitomsætningen er faldet 36 % i B1 butikkerne fra 2006/07 til 2010/11, mens den 

tilsvarende kun er faldet 2 % for SIS-bitikkerne. 

 

Det kan derfor konkluderes, at B&O’s gennemsnitsomsætning pr. butik er faldet væsentlig 

mindre i SIS-butikkerne frem for B1 butikkerne. 

Sammenholder man dette med antal butikker, som er reduceret, kan en del af forklaringen på 

forskellen skyldes, at der er lukket 49 % af SIS-butikker mod kun 11 % af B1 butikkerne, 

hvorfor lukning af flere urentable SIS-butikker holder gennemsnitomsætningen oppe. Derfor 

vil en reel nedgang i omsætningen tydeligere vises i B1 butikkerne, eftersom der er lukket 

færre af disse.   

Ifølge B&O’s nye strategi modsiger lukning af SIS-butikker frem for B1-butikker deres 

målsætning om at nå ud til et bredere og yngre publikum, men dette kan samtidig skyldes, at 

det, i krisetider og på kort sigt, er nemmere at lukke SIS butikker frem for B1 butikker, men 

kan på langt sigt skade B&O. 

 

B&O’s strategier 

B&O nye 5-årige stategiplan ”Leaner, faster, Stronger” er fremlagt for offentligheden i august 

2011 det stragiplanen er beskrevet i udkastet til årsrapporten for 2010/2011. 

  

B&O’s overordnerede finansielle målsætning er:  

 

Figur 15: Målsætning 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
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Dog har ledelsen ikke givet et konkret tidsestimat for deres finansielle målsætning, hvorfor 

dette ikke et et udtryk for ledelsens omsætningsforventning om 5 år, men mere en vurdering 

af B&O’s fremtidige potentiale. 

 

B&O’s strategi går ud på følgende: 

 

Øge fokus på lyd og akustik 

som er deres kernekompetence. Blandt andet vil de sørge for større integration af vidensdeling 

mellem de forskellige forretningsområder således, at deres kernekompetence inden for ICE-

power og akustik i Automotiveafdelingen i højere grad bliver integreret i andre produkter. 

Ligeledes ønskes et bredere produktsortiment inden for forretningsområdet lyd og akustik. 

 

Omstrukturering af detail-netværk 

således kunden får en bedre totaloplevelse af B&O’s integrerede audio og video løsninger. 

Helt konkret vil B&O over tid flytte B1-butikker og i stedet fokusere på beliggende med 

”bedre plads” frem for beliggenhed med ”større synlighed”.  

Ligeldes ønsker B&O at reducere antallet af B1-butikker i modne markeder og i stedet øge 

antallet af B1-butikker på vækstmarkeder som f.eks. Kina. 

 

Nye stand-alone produkter i komplementære detailbutikker 

 skal øge kendskabet til brandet ”Bang & Olufsen” samt tiltrække nye kunder og derigennem 

øge salget. Der er allerde indgået en europærisk distibutionsaftale med Apple i Europa om 

salg af stand-alone produkter i deres butikker. Det er ligeledes B&O’s målsætning at øge 

antallet af stand-alone produkter så en bredere målgruppe rammes. 

 

Fokus på BRIK markeder 

skal sikre en fremtid salgsvækst og B&O har allerede etableret et salgskontor i Shanghai samt 

overtaget kontrol af 6 butikker i det sydlige Kina, som skal være platformen for yderlige 

vækst i Kina. 
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Fastholde sin markdsposition som førende leverandør til luksusbiler 

ved primært at fokusere på de eksisterende samarbejdspartnere og fokusere på at skabe værdi 

for dem.  

 

Arbejde imod en strømlinet og fleksibel organisationen 

 således B&O bliver bedre  rustet til at reagere hurtigere på ændringer i markederne. B&O har 

allerede flytttet salg & markedsførings organisationen fra Struer til København i erkendelse 

på manglende kvalificeret arbejdskraft i Struer.  

  

Udviklingsprojekter 

skal effektiviseres således, at produktudviklingen kommer op i tempo. Ligeledes vil B&O 

fremover koncentrerer sig om færre produktkategorier. 

 

Vi er således enige i B&O’s strategi er den rigtige fremadrettet for B&O’s fortsatte 

overlevelse samt forventede vækst. 
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Strategisk analyse  
 

Den strategiske analyse, og dermed dette kapitels underkapitler, består af en intern og en 

ekstern analyse. Den interne analyse har til formål at fokusere på virksomhedens styrker og 

svagheder, mens den eksterne analyse har til formål at belyse muligheder og trusler i 

omverdenen.  Den strategiske analyse vil således give muligheden for at indregne de ikke 

finansielle værdidrivere i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet samt den efterfølgende 

værdiansættelse14. 

 

Ekstern analyse 

Porters Five Forces 

Porters Five Forces modellen anvendes i den eksterne del af analysen til at lave en vurdering 

af branchen. En profitabel branche vil være attraktiv for eksisterende såvel som nye 

konkurrenter, hvilket vil skabe yderligere konkurrence og have en negativ effekt på den 

værdiansatte kurs. Modellen tager udgangspunkt i fem faktorer, der påvirker profitabiliteten i 

branchen; konkurrenceintensiteten i branchen, truslen fra nye konkurrenter, substituerende 

produkter, kundernes forhandlingsstyrke og leverandørernes forhandlingsstyrke15, som alle 

vil blive gennemgået i dette kapitel.  

Ulempen ved Porters Five Forces er at den giver et statisk billede af situationen, og ikke er 

fremadrettet. Vi vil tage højde for denne ulempe i afhandlingen, og konklusionen i analysen 

vil således blive inddraget i den mere dynamiske SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats) analyse.  

 

Konkurrenceintensiteten i branchen 

Brancher er forskellige på mange punkter. Nogle brancher er kendetegnet ved højt 

dækningsbidrag og høje markedsføringsomkostninger, mens andre er kendetegnet ved lave 

dækningsbidrag og minimal markedsføring. Ved at identificere de faktorer der kendetegner 

                                                
14 Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 18 
15 Elling, Jens O. mfl. ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 73 
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den aktuelle branche er det muligt at identificere specifikke muligheder og risici der er for 

virksomheder i branchen.  

De identificerede faktorer som vi finder mest essentielle er branchens vækstrate, antal 

konkurrenter i branchen og høje udgangsbarrierer.  

 

Branchens vækstrate 

Branchens samlede salg er svært definerbart, hvilket gør branchens vækstrate svært 

definerbar. Eftersom vi i afsnittet omkring generiske strategier har identificeret Loewe AG 

som eneste reelle konkurrent er det nemt at konkludere at markedet består af det samlede salg 

af disse. Denne teori understøttes af at BNP har været negativ i en periode jf. figur 23, i 

afsnittet omkring økonomi og demografi, og generelt ikke har været højere end inflationen. På 

dette grundlag vurderes branchens vækstrate i de sidste par år som værende decideret dårlig, 

hvilket der ikke har været indikatorer af skulle ændre sig i fremtiden.  

 

Antal konkurrenter i branchen 

Som det nævnes i afsnittet omkring Porters generiske strategier er den eneste konkurrent i 

branchen tyske Loewe AG. I modsætning til det generelle marked for fladskærme, hvor der er 

fuldkommen konkurrence, så er der i denne branche differentieret oligipol. 

 

Høje udgangsbarrierer 

De store investeringer i det generelle produktionsanlæg giver høje udgangsbarrierer. B&O har 

endvidere høje investeringer i produktspecifikt produktionsanlæg, jf. afsnit om 

leverandørernes forhandlingsstyrke. Dette betyder at såfremt B&O ikke ønsker at fortsætte i 

branchen, vil der bl.a. kunne opstå problemer med afhændelsen af produktionsanlæg, hvilket 

pr. 31. maj 2011 udgjorde mio. 507,8 ud af mio. 2.508,2 af balancesummen. Høje 

udgangsbarrierer vil være aktuelle i situationer hvor man frivilligt trækker sig ud af markedet, 

f.eks. i forbindelse med strategiændring, eller i situationer hvor man ufrivilligt trækker sig ud 

af markedet, f.eks. i forbindelse med konkurs. Disse udgangsbarrierer vil have en indflydelse 

på det selskabsspecifikke risikotillæg, som nævnes i særskilt afsnit. 

 

Figur 16 viser dækningsbidrag for hhv. B&O samt for Loewe AG, Phillips og Samsung. 

Phillips og Samsung anses for ikke direkte sammenlignelige, da de repræsenterer en anden 



   
   

 
  Side 38 af 136 

strategi, men er taget af gennemsnit for sammenligningens skyld.  B&O har et 

dækningsbidrag der svinger imellem 49 % og 43 %. Til sammenligning ligger Loewe AG fra 

29 % til 43 % mens den sekundære peergruppe bestånde af Phillips og Samsung ligger fra 29 

% til 36 %.  

Dækningsbidraget antyder at der ikke er særligt høj konkurrenceintensitet i branchen eftersom 

B&O kan ”tillade” sig at have et højt DB. Såfremt der sker en intensivering af 

konkurrenceintensiteten vil B&O være nødsaget til at mindske sit DB for fortsat at være 

attraktiv for kunderne.  

 

Figur 16: Nøgletal 

DB 
B&O regnskabsår 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 
Loewe AG + Peer regnskabsår 2010 2009 2008 2007 
Bruttoavace B&O 43,18 % 42,97 % 43,58 % 49,15 % 
Bruttoavance Loewe AG 29,33 % 35,51 % 34,89 % 30,44 % 
Bruttoavace sekundær Peer gruppe gns 35,58 % 32,73 % 29,01 % 31,18 % 
      
Phillips 37,55 % 34,84 % 32,01 % 34,30 % 
Samsung 33,60 % 30,61 % 26,00 % 28,05 % 
Gennemsnit 35,58 % 32,73 % 29,01 % 31,18 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundernes forhandlingsstyrke påvirker B&O’s mulighed for at være prissætter, samt sætte de 

leverings- og betalingsbetingelser, som vil være mest optimale for B&O. Relevante faktorer 

der påvirker kundernes forhandlingsstyrke er kundesegmentet, leverandørsegmentet samt 

substituerende produkter, hvilket vil blive omtalt nedenfor. 

 

Kundesegmentet 

Kunderne er hhv. detailleddet og slutbrugeren. Detailleddet, primært i form af B1 og shop in 

shop butikkerne, står alene og uden organisering. B&O har efterhånden en del erfaring med 

opstart af B1 og shop in shop butikker, hvilket betyder at de enkelte butikker ikke har så stor 

indflydelse på forretningsplanen. En B1 butik sælger primært B&O produkter hvilket betyder 
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at denne skal finde et nyt produkt at sælge, mens B&O ”kun” skal koncentrere sig om åbning 

af en ny butik. Detailleddet vurderes derfor at have en dårlig forhandlingsstyrke.  

Slutbrugerne er ofte enkeltstående personer/virksomheder, og de har derfor ikke meget 

forhandlingskraft. Der er ingen mulighed for organisering af indkøbene for at få bedre 

købsvilkår, hvilket betyder at B&O har forhandlingsstyrken  

 

Leverandørsegmentet 

Leverandørsegmentet i markedet er meget begrænset. Den primære aktør på markedet er 

B&O, mens den direkte konkurrent som beskrevet tidligere er tyske Loewe AG. Dette har en 

negativ indflydelse på kundernes forhandlingsstyrke 

 

Substituerende produkter 

Kunderne har nemt adgang til substituerende produkter, hvilket vil blive omtalt i særskilt 

afsnit. Den nemme adgang til substituerende produkter har en positiv indflydelse på 

kundernes forhandlingsstyrke. 

 
Debitorerne i forhold til omsætning kan ligeledes give en indikation af forhandlingsstyrken. 

Nedenstående tal er beregnet som debitorer fra det aktuelle år + debitorer fra året før divideret 

med årets aktuelle omsætning. Som det ses af figur 17 er tallet nedadgående for B&O mens 

det for Loewe AG er opadgående. Dette kan tyde på at sammensætningen af kreditsalg i 

forhold til samlede omsætning har ændret sig gunstigt for B&O mens den har ændret sig 

ugunstigt for Loewe AG. Endvidere kan det betyde at selve kreditaftalen med kunderne har 

ændret sig til B&O’s fordel mens Loewe AG har ændret aftalen til kundernes fordel. Uanset 

hvad kan det konkluderes at teorien omkring B&O havende magtforholdet i forhold til deres 

kunder kan underbygges.  

 

Figur 17: Debitorer for B&O og Loewe AG 

Debitorer i forhold til omsætning 
B&O regnskabsår 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 
Loewe AG regnskabsår 2010 2009 2008 2007 
Debitorer B&O 13,66 % 14,95 % 17,94 % 16,33 % 
Debitorer Loewe AG 25,35 % 26,88 % 24,99 % 24,16 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Ved at analysere leverandørernes forhandlingsstyrke er det muligt at få kendskab til hvorvidt 

B&O er pristager eller prissætter overfor deres leverandører. Dette vil give mulighed for en 

mere præcis budgettering af kreditorerne i afsnittet omkring budgettering.  

De identificerede forhold som er blevet vurderet væsentligst er leverandørsegmentet og 

substituerende produkter16.  

Leverandørsegmentet 

B&O’s leverandører bliver opdelt i nøgleleverandører, systemleverandører, 

kapacitetsleverandører og standardleverandører.  Den vigtigste af disse er nøgleleverandører, 

der leverer nøgleteknologi og nøglekomponenter der er vitale for B&O’s funktion eller 

positionering. Leverandører af nøglekomponenter vil have en højere forhandlingsstyrke end 

leverandører af standardkomponenter. Et yderligere problem er at en del af B&O’s 

underleverandører ligeledes er deres konkurrenter, hvilket kan betyde problemer i leverancer 

af materiale til innovative produkter, som kan konkurrere med konkurrentens egne produkter.   

 

Substituerende produkter 

B&O har rig mulighed for at substituere standardprodukter men dårlig mulighed for at 

substituere materiale fra nøgleleverandører. Dette skyldes at B&O ofte laver 

produktspecifikke investeringer i produktionsudstyr17, hvilket vil betyde betydelige udgifter 

til re-investeringer, såfremt der skal findes en ny leverandør.  

 

Figur 18 er beregnet på samme måde som figur 17. Årets kreditorer + forrige års kreditorer 

divideret med årets samlede omsætning.  

Mens en nedadgående tendens for debitortallet alt andet lige er godt, så er det lige modsat 

med hensyn til kreditorerne. En stigning i tallet betyder at kreditorerne udgør en større del af 

det samlede varekøb. En stigning af kreditorer betyder større likviditet, mens en nedbringelse 

af kreditorerne vil betyde mindre likviditet. Stigningen hos B&O må derfor tolkes således at 

der enten er blevet længere kredittid, eller flere af deres køb foregår på kredit. Begge forhold 

er indikationer af en forbedret forhandlingsevne over de seneste par år.   

 

                                                
16 Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 74 
17 http://www.bang-olufsen.dk/Userfiles/File/Investors/9027_BO_samlet_16042009_DK.pdf side 36 
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Figur 18: Kreditorer B&O og Loewe AG 

Omsætningshastighed kreditorer 
B&O regnskabsår 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 
Loewe AG regnskabsår 2010 2009 2008 2007 
Kreditorer B&O 8,94 % 8,73 % 6,99 % 6,01 % 
Kreditorer Loewe AG 7,42 % 8,59 % 8,64 % 9,20 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
 

Substituerende produkter 
Formålet er at identificere risici for eventuel udvikling af nye produkter som gør B&O’s 

produkter overflødige. Risikoen for substituerende produkter skal overvejes i forbindelse med 

budgetteringen af omsætningen, da et substituerende produkt fra en konkurrent vil have en 

negativ effekt på omsætningen. De væsentligste forhold er kundernes 

omstillingsomkostninger og forøget efterspørgsel ved hjælp af produktinnovationer.  

 

Kundernes omstillingsomkostninger 

Det er kun B1 og shop in shop butikkerne, der har nævneværdige omstillingsomkostninger; 

eksempelvis tab på salg af nuværende lagre, omkostninger til at finde nyt produkt at sælge, 

dekorationsomkostninger samt reklameomkostninger mv. Såfremt kunderne kender B1 

butikken som en B&O forhandler vil der gå meget goodwill tabt, hvis de skifter mærket ud. 

Alle disse omkostninger giver mindre mulighed for at finde og føre et substituerende produkt.   

 

Forøget efterspørgsel ved hjælp af produktinnovationer  

Produktinnovationer skaber ikke nødvendigvis substituerende produkter, eftersom B&O er et 

differentieret brand og ikke blot sælger på deres elektronik. Dette betyder at en 

produktinnovation skal komme fra et tilsvarende brand der kunne erstatte et livsstilsprodukt 

som B&O. Et eksempel kan være Apple, som allerede har et etableret brand. Hvis Apple 

bevæger sig ind på audio- og tv-markedet vil dette kunne være en ny direkte konkurrent som 

B&O skal tage stilling til.  
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Adgangsbarrierer 
Adgangsbarriererne repræsenterer de krav der er til en virksomhed for at kunne etablere sig på 

et givent marked. Markeder er som udgangspunkt selvregulerende. Et gunstigt marked med 

overnormal indtjening vil være attraktivt for nye indtrængere, hvilket vil skabe større 

konkurrence og fjerne den overnormale indtjening. Det er derfor vigtigt at identificere de 

adgangsbarrierer som nye konkurrenter skal overkomme. Såfremt de identificerede 

adgangsbarrierer viser sig at være små, eller ikke eksisterende, vil der være en stor risiko for 

nye indtrængere. Risikoen for nye indtrængere bliver vurderet i forbindelse med 

budgetteringen af omsætningen og dækningsbidraget.  

De væsentligste faktorer mht. adgangsbarrierer er erfaring/knowhow, kapitalkrav, 

produktdifferentiering, distributionskanaler.  

Erfaring/knowhow 

Det kræver erfaring og knowhow at kunne producere produkter i samme stil som B&O. Den 

erfaring og knowhow er ikke altid tilgængelig for penge da de medarbejdere der har 

kompetencerne kan være svære at få fat på. Erfaringen og knowhow vurderes således som en 

stor adgangsbarriere for branchen.  

 

Kapitalkrav 

Der er store omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af produkter. Dette er 

omkostninger i forbindelse med produktionsanlæg, køb af materiale, binding i varelagre, 

binding i debitorer mv. De store kapitalkrav gør at branchen alt andet lige er sværere at 

komme ind på.   

 

Produktdifferentiering 

Produktdifferentieringen er en af de største adgangsbarriere for branchen. Det kræver en 

langsigtet strategi og en deraf følgende offensiv markedsføring at kunne opnå samme brand 

som B&O.  
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Distributionskanaler 

En ny aktør på markedet skal have opbygget en hel ny distributionskanal. De skal have taget 

kontakt til, og overtalt, butikker til at føre deres produkter. Dette kræver at butikkerne har 

plads til et nyt produkt eller alternativt dropper allerede eksisterende produkt.  

 

Konklusion på Porters Five Forces 
B&O’s branche har i den seneste tid været i tilbagegang grundet verdensøkonomien. Dette 

betyder at der har været naturlige begrænsninger i ekspansioner og overskud, til trods for en i 

øvrigt gunstig branche. Branchen er præget af store kapitalkrav og know-how, hvilket giver 

høje adgangsbarrierer og derved mindsker risikoen for nye indtrængere på markedet.  

B&O har via opsætningen på deres distributionskanaler sikret sig forhandlingsstyrken overfor 

deres kunder, henholdsvis slutbrugeren samt b1 og SIS butikkerne.    

Endvidere har B&O differentieret sig på en sådan måde at det er svært for forbrugerne at 

erstatte produktet med et tilsvarende produkt. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er relativ høj grundet produktspecifikke investeringer 

foretaget af B&O. Dette betyder at B&O oftere bliver pristager end prissætter. Derudover er 

visse nøgleleverandører også konkurrenter, hvilket betyder at de potentielt slet ikke vil levere 

grundet konkurrence til egne produkter. Skematisk konkluderes Porters Five Forces som i 

figur 19. 
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Figur 19: Konklusion Porters Five Forces 

KONKLUSION 
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                   Kilde; Egen tilvirkning  
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Boston-matrice 
Bostonmatricen anvendes til at vurdere produktporteføljen hos B&O. En monoton 

produktportefølje har en høj risiko eftersom den ikke er diversificeret. Matricen kategoriserer 

produkterne efter markedsvækst og markedsandel. Som nævnt under modelvalg bliver 

diagrammet opdelt i kategorierne ”Question marks”, ”Stars”, ”Cash Cows” og ”Dogs”; 

 

Questionmarks 

Questionmarks er produktporteføljer i markeder med høj vækst, men med lav relativ 

markedsandel. Questionmarks vil ofte kræve store investeringer for at opnå en højere 

markedsandel i det voksende marked, mens dets nuværende cashflow er begrænset grundet 

den lave markedsandel. Dette giver et samlet negativt cash-flow. Virksomheden skal overveje 

hvorvidt de vil satse på produktet og fortsætte investeringerne og derved risikere at tabe 

investringerne, heraf navnet ”questionmark”.  

 

Stars 

Stars er produktporteføljer med en høj relativ markedsandel i et marked med en høj vækstrate. 

Det kræver investeringer at fastholde den høje relative markedsandel da konkurrenter ellers 

vil tage markedet. Sådanne investeringer har en negativ påvirkning på pengestrømmene, men 

den store markedsandel i det voksende marked generer ofte højere pengestrømme end 

investeringerne kræver, hvorfor det netto bidrager til likviditeten i selskabet.  

 

Cash Cows 

Cash Cows er produktporteføljer i markeder med en lav vækst, men hvor der haves en høj 

relativ markedsandel.  Der bliver generelt ikke foretaget store investeringer i markedet da 

disse er overflødige grundet den lave markedsvækst. Dette sikrer minimal negativ effekt på 

pengestrømmene, mens den store markedsandel sikrer positivt cash-flow fra salg. Produkterne 

malker således markedet. 

 

Dogs 

Dog kategorien er en lav relativ markedsandel i et marked med lav vækst. Den nuværende 

situation er ikke specielt positiv, og fremtidsudsigterne er ikke meget bedre grundet den lave 

markedsvækst. Produktporteføljer i denne kategori kræver sjældent mange investeringer men 
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genererer heller ikke meget cash-flow fra salg. Produktporteføljerne vil ofte break even og bør 

overvejes at frasælges eller nedlægges. Dogs vil ligeledes ofte nedbringe virksomhedens 

generelle afkastningsgrad.   

 

Generelt er det vigtigt at en virksomhed har en vis blanding af produkter 

B&O’s 3 produktporteføljer, Audio, Automotive og ICE er blevet kategoriseret jf. 

nedenstående matrix. 

 

Figur 20: Bostonmatrice 

    
Relative Market 

Share 

    High Low 

M
ar

ke
t 

G
ro

w
t 

R
at

e 

H
ig

h 

  

 

Automotive                 

ICE-power  

L
ow

 

Audio        
&        

Video   
Kilde; egen tilvirkning 

 

Som det ses af figur 9 i afsnittet omkring primære forretningsområder, er der en stigende 

udvikling i automotive markedet. Vi mener ligeledes at der er stort potentiale for vækst i 

markedet jf. analysen af væksten for bilproducenterne i pest-analysen. Baseret på den 

konkrete vækst, samt det fremtidige potentiale vurderer vi at markedsvæksten er høj. Den 

relative markedsandel anses for lav da de er nye på markedet og stadig er under udvikling. 

B&O har således brug for investeringer for at sikre at få andel i det stigende fremtidige 

marked. Dette betyder at automotive er blevet kategoriseret som et såkaldt questionmark.  

 

ICE teknologien har ligget på et uændret niveau jf. figur 9. Dog vurderes der potentiale for 

vækst i branchen eftersom der har været en opadgående tendens jf. figur 23, samt at det 

vurderes at udskiftningen af mobiltelefoner er relativ høj i forhold til fjernsyn, hvilket betyder 

flere salg. Endvidere giver ophøringen af aftalen med samsung, nævnt i PEST-analysen, 

grundlag for yderligere marked, og markedsandele. Ligesom automotive er ICE teknologien 

blevet kategoriseret som et questionmark.  
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Audio har været nedadgående jf. figur 19, og vi har ikke identificeret ting som har kunnet 

indikere at markedet ville have en høj vækstrate. Ud fra Porters Five Forces vurderer vi at den 

relative markedsandel er høj, hvilket betyder at den er blevet kategoriseret som en cash-cow.  

 

Konklusion på boston matrice 
B&O’s tre primære produktporteføljer, bestående af automotive, ICE og audio, er fordelt med 

henholdsvis 2 questionmarks og en cash-cow. Dette skaber en god fordeling fordi audio-

porteføljen skaber det cash-flow som der skal bruges for at foretage investeringer i 

automotive og ICE markedet.  

 

Figur 21: Konklusion Boston matrice 
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Kilde; Egen tilvirkning  
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PEST-modellen 
Pest-modellen, som anvendes i den eksterne analyse, bruges til at analysere de eksterne 

forhold der er relevante for branchen, og som derfor kan have en indflydelse på B&O’s 

indtjeningsevne. De analyserede forhold i en PEST – analyse påvirker således ikke 

udelukkende B&O men hele branchen. Modellen anvendes ikke til at undersøge samtlige 

eksterne forhold, men fokuserer på de forhold der vurderes at have reel indflydelse på B&O. 

Modellen benyttes således til at belyse de fremtidige muligheder og trusler der kan påvirke 

B&O.  

Politik og lovgivning 
Politik og lovgivning vurderes integreret i en sådan grad at vi kan tillade os at kigge på dem 

samlet.  

Det er både de indenlandske og udenlandske politiske beslutninger der får indflydelse på 

B&O’s fremtid. Vi anser de primære problemer som værende restriktioner i produktionen 

samt skatter og afgifter, hvilket vil blive gennemgået nedenfor: 

 

Restriktioner i produktionen  

Restriktioner i produktionen begrænser produktionen af diverse produkter hos B&O. En 

restriktion kan være på et specifikt produkt, f.eks. plasma-tv, eller på den generelle 

produktion. EU-kommisionen ville have mindsket strømforbruget, hvilket betød at plasma-tv i 

så fald skulle bruge mindre strøm18. En sådan restriktion betyder at produktet må ændres, 

hvilket igen betyder at produktionen må ændres. Udover produktspecifikke restriktioner kan 

der også være generelle restriktioner. Generelle restriktioner kan være vedrørende kemikalier 

i produkterne, anvendt strømforbrug mv. Sådanne restriktioner vil tvinge B&O til at omlægge 

produktionen, hvilket kan være kostbart.  

 

Skatter og afgifter  

Skatte og afgifter vedrører til dels de private skatter, samt skatter og afgifter for 

virksomheder. Ændringer i private skatter vil ændre forbrugernes disponible indkomst, hvilket 

har en påvirkning på deres forbrug. Ændringer i skatter og afgifter for virksomheder vil 

                                                
18 http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/425709e1/08253.pdf 
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ligeledes påvirke B&O. Der vil primært blive fokuseret på selskabsskat eftersom mange 

afgifter er fradragsberettigede, og svært sammenlignelige med øvrige lande.  

Selskabsskatten er med til at nedbringe virksomhedens totalindkomst, og har derfor en direkte 

indflydelse på værdiskabelsen. En nedbringelse af den danske selskabsskat vil derfor alt andet 

lige skabe en stigning i totalindkomsten og endvidere gøre B&O mere konkurrencedygtige 

overfor deres konkurrenter. Dette vil også betyde at en nedbringelse af den tyske selskabsskat 

vil gøre Loewe AG mere konkurrencedygtige, hvilket vil have en negativ effekt på B&O’s 

markedssituation. Udviklingen i den danske og tyske selskabsskat ses af nedenstående figur19: 

 

Figur 22: Udvikling i selskabsskat for Danmark og Tyskland 
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Kilde; skat.dk 

 

Tyskland startede på knap 57 % i 1996 mens Danmarks var tilsvarende 34 %. Grafen viser en 

tendens til at begge selskabsskatter har været faldende, men at tysklands forholdsmæssigt er 

faldet mest. I 2010 var selskabsskatterne på henholdsvis knap 30 % og 25 %.  Den tyske 

regering har tidligere fremlagt forslag om at sænke den tyske selskabsskat fra 30 til 15 %20. 

En sådan nedbringelse af den tyske selskabsskat, vil give Loewe AG en markant forbedret 

konkurrenceevne, hvilket vil resultere i en forringet konkurrenceevne hos B&O.  

 

                                                
19 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/4607.html 
20 http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/tysk-selskabsskat-truer-dansk-vaekst 
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Økonomi og demografi 
Bruttonationalproduktet (BNP) betragtes som et af økonomiens vigtigste nøgletal. BNP er den 

samlede værdiskabelse i et land, og indikerer ofte hvorvidt et land er i fremgang eller ej. 

Fordelen ved BNP er at den vises i realpriser, hvilket giver et perfekt 

sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år da der således er korrigeret for inflation. 

Den generelle holdning er at stigning i BNP skal ligge på 2½ - 3½ % årligt21, da dette vil være 

tilstrækkeligt til at sørge for overskud hos virksomheder, og samtidigt sørge for at nedbringe 

arbejdsløsheden.  

 

Nedenstående figur viser de procentvise ændringer i BNP siden 2005. I diagrammet er 

indregnet 4 grafer. Tyskland, Danmark og Storbritannien er indregnet fordi de ifølge B&O’s 

årsrapport er de lande der omsættes mest til. Derudover er der indregnet en generel graf, 

bestående af Norge, Sverige, Finland, Østrig, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, 

Holland og Japan, som ifølge B&O’s årsrapport udgør størstedelen af de øvrige salgslande. 

 

Figur 23: Udvikling i BNP for udvalgte lande 

Ændring i BNP i %

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

 2
00

5
20

06
 2

00
7

20
08

20
09

20
10

20
11

Pro
gno

se

20
12

Pro
gno

se

År

%

Salgslande

Tyskland

 Danmark

 Storbritannien 

 
Kilde; http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/ 

 
Grafen viser en tendens til at BNP steg fra 2005 til 2006 og har derefter været nedadgående. I 

2009 var Danmark, Tyskland og Storbritannien i snit på -4.9 % af BNP. En sådan udvikling 

går ud over forbrugertilliden og til trods for at vi ikke finder B&O’s produkter specielt 

prisfølsomme, så må det stadig antages at have en negativ effekt på omsætningen. Fra 2009 til 

                                                
21 http://www.investopedia.com/university/releases/gdp.asp#axzz1aBwhAZlh 
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2010 havde BNP en positiv udvikling. BNP skulle ifølge prognose fra EU-oplysningen fortsat 

have en positiv udvikling i 2011 og 2012.   

 
Renteudviklingen  

Renten har indflydelse på forbrugernes forbrug og investeringerne fra B&O. Politikkernes 

generelle ide med at sænke renten er at få gang i forbrug og investeringer. Fra forbrugernes 

synspunkt er det blevet billigere at finansiere et B&O fjernsyn end tidligere, hvilket alt andet 

lige bør få produktionen til at stige. Den største fordel ved den lave rente gør at den 

kapitaltunge branche får billigere ved at hente fremmedkapital.  

Renteudviklingen i Europa ses af nedenstående diagram. Diagrammet er lavet efter 

oplysninger fra European Central Bank22.   

 

Figur 24: Renteudvikling 
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Kilde; Egen tilvirkning via www.eu-oplysningen.dk  

 

Rentefaldet er en direkte afledte af finanskrisen. Den lave rente betyder færre omkostninger i 

forbindelse med finansiering af investeringer i produktionsanlæg mv.  

I forbindelse med at den finansielle krise forsvinde vil renteniveauet ligeledes stige.  

 

                                                
22 http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html 
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Udvikling i bilsalg for B&O’s primære samarbejdspartnere 

Det er blevet relevant at kigge på udviklingen i bilbranchen og fremtidsudsigterne hos B&O’s 

samarbejdspartnere, da forretningsområdet nu udgør 16 % af den samlede omsætning og har 

været inde i en kraftig vækst de seneste par år. 

 

Vi har derfor kigget på årsrapporterne for tre samarbejdspartnere BMW, Audi og Mercedes. 

Aston Martin er udeladt, da vi antager førnævnte tre står for størstedelen af B&O’s 

omsætning. Dog er samarbejdet med BMW først indgået i regnskabsåret 2010/11, hvorfor vi 

vurderer at den fulde potentielle omsætning til BMW er ikke er realiseret i 2010/11. 

Vi har ud fra selskabernes årsrapporter for 2010 undersøgt deres forventninger for fremtiden.  

Vi har kigget på det samlede antal solgte biler for hvert selskab, hvorfor der ikke er taget 

højde for de enkelte modelklasser. Dog er der ved gennemgangen konstateret en generel 

fremgang i alle selskabernes modelklasser, hvorfor vi mener nedenstående betragtning er 

relevant som datagrundlag.  

Hverken BMW, Audi eller Mercedes skriver om forventninger ud over 2011, hvilket nok 

skyldes den turbulente verdensøkonomi der i høj grad har påvirket bilbranchen. 

Vi har med nedenstående figur opstillet de af selskaberne beskrevene forventninger for 

bilsalget i 201123. 

 

Figur 25: Forventninger til stigning i bilsalg for udvalgte bilmærker 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på de seneste årsrapporter for de respektive bilmærker 
 

                                                
23 BMW årsrapport 2010 side 21+72 – Audi årsrapport 2010 side 130+181 – Mercedes årsrapport 
2010 side 114-115. 
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BMW skriver i sin årsrapport af deres estimat forudsætter at verdensøkonomien fortsætter 

fremad som i 2010. 

Audi skriver i sin årsrapport at fremgangen i 2011 skal underbygges af lancering af flere 

modeller af særligt deres ”unge” modelklasser. 

Mercedes har ikke konkret sat mål på deres vækst i 2011, men skriver i deres årsrapport at de 

forventer vækst i 2011. De har i denne forbindelse henvist til en analyse af det globale 

bilmarked i 2011 forventes at stige 5-7 %.  

Selv skriver B&O i deres årsrapport for 2010/11 om deres samarbejder: 

”Over de kommende år vil Bang & Olufsen fastholde sit fokus på at skabe værdi for 

eksisterende partnere (Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes) gennem udvikling af 

innovative lydsystemer, der understøtter partnernes brandimage og optimerer deres car-fi 

forretning. Bang & Olufsen vil fortsat evaluere kontakter fra potentielle partnere under 

hensyntagen til de eksisterende partnere” 

 

Det er vores opfattelse, at B&O med dette kommunikerer, at deres antal at samarbejdspartnere 

mere eller mindre er opfyldt. 

 

Sociale og kulturelle forhold 
Indirekte kan det blive påvirket af forbrugernes køb indenfor andre markeder, f.eks. 

mobiltelefoni. Dette skyldes at B&O sælger deres ICE-teknologi til mobilproducenter, og 

derfor indirekte er påvirket af købet af mobiltelefoner. Der har i den 5års analyseperiode 

været en stigning i antallet af mobilabonnementer pr. indbygger, jf. figur 2624.  

                                                
24 Data hentet fra http://www.itu.int/ITU-
D/ict/statistics/material/excel/2010/MobileCellularSubscriptions00-10.xls 
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Figur 26: Udvikling i mobilabonnementer 
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Kilde; Egen tilvirkning efter itu.int 

 
I 2006 var der 105 mobilabonnementer pr. 100 indbyggere, hvilket er steget til 125 i 2010. 

Stigningen i mobilabonnementer antages at være i koalition med salget af mobiltelefoner. Den 

procentvise stigning i årene ses af figur 27. 

 

Figur 27: Procentstigning i mobilabonnementer pr. 100 indbyggere 

 
Kilde; Egen tilvirkning 

 

Som det ses er stigningen i mobilabonnementer pr. 100 indbyggere i de pågældende lande 

faldet fra 8,34 % til 1,21 %. De høje stigninger tidligere kunne tyde på at markedet ikke har 

været helt mæt, og der stadig var en del arbejdsplader der endnu manglede at få indkøbt 

mobiltelefoner til deres medarbejdere. Dette er efterhånden sket, og stigningen er i 2010 på et 

niveau hvor det vurderes at følge en mere generel stigning på niveau med et generelt 

prisindeks. Det må derfor vurderes at såfremt B&O skal vækste betydeligt på dette marked, så 

skal de hente markedsandele.  

B&O fik i 2009 ophævet den aftale der begrænsede deres ICE teknologi til Samsung25. Dette 

betyder at B&O har mulighed for at hente markedsandele ved at lave aftaler med de øvrige 

mobilproducenter. Det vurderes dog fortsat at eftersom de har haft et tæt samarbejde med 
                                                
25 http://www.bang-olufsen.dk/Userfiles/File/Investors/9027_BO_samlet_16042009_DK.pdf side 66 
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Samsung, så er Samsung fortsat en stor del af deres salg. Derfor vil en stigning i Samsungs 

markedsandele alt andet lige også betyde en stigning i B&O’s markedsandele. Samsung har i 

de seneste år erobret markedsandele og er nu største leverandør af mobiltelefoner til det vest-

europæiske marked26. 

Teknologi og miljø 
Den teknologiske udvikling har stor indflydelse på B&O’s forretning. Det er essentielt at 

B&O følger udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, og så vidt muligt undgår at investere 

kapital i forkerte teknologier. Et eksempel på dette kan være plasmafjernsynet og lcd 

fjernsynet. Før LCD fjernsynet blev populært var det plasmafjernsynet der var spået en stor 

fremtid. Plasma fjernsynet brugte dog en stor mængde strøm, og var derfor faktisk tæt på at 

blive forbudt af EU27. Dette var en af hovedårsagerne til at plasmafjernsynet aldrig rigtig slog 

igennem hos forbrugerne og LCD fjernsynet begyndte at tage over. Figur 28 viser de sidste 8 

års udvikling af salg af hhv. plasma og LCD fjernsyn. Figuren viser salg af LCD og plasma på 

det vesteuropæiske marked28. 

Figur 28: Salg i billioner af plasma og LCD fjernsyn 
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Kilde; Loewe AG årsrapporter 

                                                
26 http://www.business.dk/tech-mobil/samsung-slaar-nokia-af-pinden 
27 http://epn.dk/teknologi2/billed/article1566464.ece 
28 Tal taget fra Loewe AG årsrapporter 
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Konklusion på PEST-analyse 
Pest-analysen tager udgangspunkt i politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske 

forhold som kan påvirke B&O. Forholdene kommer fra omverdenen og giver således ikke 

B&O mulighed for direkte at påvirke disse. Virksomheden må blot indordne sig under de 

givne forhold, der påvirker de fremtidige indtjeningsmuligheder i forskellig grad og i 

forskellig retning. Nogle af forholdene er mulighed, mens andre forhold må betragtes som 

trusler.  

De identificerede områder som vi mener B&O vil blive påvirket mest af er oplistet i 

nedenstående: 

Figur 29: Konklusion PEST-analyse 
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Kilde; Egen tilvirkning 
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Intern analyse 

Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysen er også udviklet af Michael Porter. Denne danner rammerne for at 

analysere de indbyrdes sammenhænge i virksomhedens aktiviteter29. Modellen anvendes til at 

afdække hvordan ressourcer og funktioner i en virksomhed skaber konkurrencemæssige 

fordele og dermed værdi for aktionærerne. Ligesom Porters Five Forces er modellen statisk 

og giver et indblik i den nuværende situation. Der er således ingen fremtidsanalyse i 

modellen, da den primært giver svar på interne forhold, men modellen kan dog inspirere til 

eventuelle forbedringer af disse.  

Modellen blev udviklet i 1980’erne og er oprindeligt baseret på produktionsvirksomheder og 

den fysiske varestrøm, hvorfor værdikæden på nutidens virksomheder bør udbygges med 

strategiske samarbejder i forhold til underleverandører, kunder og konkurrenter.30  

 

Figur 30: Porters værdikæde 

 
Kilde; Elling og Sørensen, side 79, og google images 

 

                                                
29Grant, Robert, ”Contemporary Strategy Analysis”, side 135-137  
30 R&V Elling side 78-79 
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Vi har vurderet nedenstående punkter som værende værdiskabende for B&O: 

 

Figur 31: Værdiskabende elementer 

 
Kilde; Egen tilvirkning 

 

Produktudvikling & Produktionen 

Det er her B&O finder på nye måder at sammensætte teknologi, design og software og her 

værdien for kunderne skabes i form af unikke produkter som adskiller sig mængden. 

 

B&O’s største kompetence vedrører akustiske kompetencer, hvor de adskiller markant fra 

deres konkurrenter, blandt andet med deres ICE-power.  

Af andre væsentligste teknologiske udviklinger kan nævnes den automatiske tilpasning af 

højttaleren til rummet, således produkterne giver optimal lyd alt efter om rummet er 

kvadratisk eller rundt.  

 

Disse akustiske kompetencer vil B&O fremover benytte på tværs af deres produktgrupper, 

idet de selv har erkendt det er her de er bedst. 

 

Mekaninske konpetencer og Design 

B&O har opbygget særlige kompetencer inden for indfarvning (anodisering) samt 

bearbejdning og overfladebehandling af aluminium som gør B&O unik i det udtryk. 

Ligeledes er der opbygget specielle kompetencer til at frembringe robuste konstruktioner med 

krævende mekaniske detaljer samtidig med at indarbejde bevægelig mekanik. 

Ligeledes har B&O tilbage i 2008 udviklet en aluminiumsteknologi som gør det muligt, at 

designe elektroniske apparater med fuldstændigt glatte aluminiumsoverflader, hvor 

apparaternes muligheder og funktioner først afsløres når de bliver aktiveret. Dette skyldes en 

særlig patenteret teknik, hvor der skæres små fordybninger i overfladen, så der kun er få 
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nanometer aluminium tilbage. Derved kan klart LED-lys trænge igennem 

aluminiumsoverfladen, men når lyset er slukket, ser man kun aluminiumsoverfladen.31 

Dette kan på sigt give B&O en stor konkurrencemæssig fordel såfremt denne form for design 

vinder forbrugerne kærlighed. 

Vi vurderer mulighederne for at lave nyskabende audio- og videoprodukter som talrige med 

denne patenterede teknologi. 

 

At aluminiumsforarbejdning er en af B&O’s kernekompetencer understreges af, at de i august 

2010 er indgået i et samarbejde med DTU om udvikling af hvidt aluminium, der ikke findes i 

dag. DTU har et budget på 13 mio. kr. 32    

 

Betjeningskompetencer 

B&O’s betjeningskompetencer kombinerer adfærdspsykologi, taktilitet, mekanik, grafik og 

software. 

B&O’s mål er at opnå en genkendelig i en sådan grad, at deres kunder, når de har lært 

principperne, næsten intuitivt kan betjene nye fremtidige produkter.  

 

B&O’s strategi er at udvikle to fremtidige produktplatforme, en til audio og en til video. Til 

sammenligning havde B&O tidligere op til 4 produktplatforme inden for bl.a. video. 

Dette skal fremover spare udviklingsomkostninger men vigtigst af alt fremskyde 

udviklingsprocessen samt skabe større integration imellem produkterne.  

Dog er B&O tidligere løbet inden i problemer med udviklingen af disse platforme. B&O 

startede ellers i sommeren 2009 på udviklingen som skulle være færdig sommeren 201033. 

Den blev imidlertid udskudt på ubestemt til i januar 2010, idet B&O i stedet brugte ressourcer 

på udvikling af en 46 tommer version af BeoVision 10.  

I årsrapporten for 2010/11 skriver B&O: 

”To digitale teknologiplatforme – én til audioprodukter og én til videoprodukter 
– vil, når de er færdigudviklede, danne grundlag for kommende produkter. 

                                                
31 http://ing.dk/artikel/85452-bo-udvikler-usynligt-aluminiumdisplay 
 
32 http://ing.dk/artikel/121032--bang--olufsen-vil-skabe-hvid-aluminium 
 
33 http://ing.dk/artikel/105869-bo-udskyder-afgoerende-teknologiplatform-paa-ubestemt-tid 
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Dermed kan der spares værdifuld tid på udvikling, vedligeholdelse og 
opdatering af teknologier.” 

 

Det betyder derfor, at B&O stadig ikke har færdigviklet produktplatformen og heller ikke 

giver en indikation om hvornår den forventes færdig eller hvornår det første produkt med 

platformen kommer på markedet. 

Vi vurdere det som værende kritisk for B&O såfremt denne ikke færdigudvikles snarest, idet 

B&O ikke kan lancere ”up to date” produkter uden denne nye platform. 

Marketing og Salg & service  

B&O’s valg af distributionskanaler er med til at understøttet brandet ”B&O”, hvor kunder kan 

købe i B1 butikker eller SIS. Ved begge muligheder understøttes produkterne af uddannet 

personale som kan rådgive kunderne og personalet kender produkterne og deres finesser. 

Dette understøtter produkternes eksklusive værdi samt giver kunderne værdi i form af bedre 

betjening i forhold til andre elektronikbutikker, hvor sælgerne skal kende 5-10 producenter.  

Derudover skal B&O til at sælge enkeltstående produkter gennem Apple butikker i Europa og 

USA.  
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Konklusion på værdikædeanalyse 
B&O har gennem adskillige år opnået en særlig kompetence inden for bearbejdning af 

aluminium, hvor de er en af de førende virksomheder i verden inden for deres felt. 

Ligeledes har B&O taget patent på en ny forarbejdningsform, hvor LED lys kan slippe 

igennem aluminiummet.  

Begge disse kompetencer kan give B&O en konkurrencefordel i forhold til konkurrenter og 

begge kompetencer kan kun have positiv indvirkning på indtjeningen i B&O. 

Det fremgår af de seneste 3 årsrapporter fra B&O, at der er problemer med udviklingen af  2 

nye produktplatforme til Audio og Video. Hvornår B&O er færdig med udviklingen af 

platformene er stadig uvist, men det vurderes negativ for B&O’s indtjeningsmulighed jo 

længere tid der går. Ligeledes kommer det til at få stor betydning for B&O, hvordan 

forbrugernes modtager de nye produktplatforme med hensyn til brugervenlighed m.v. Dette 

vurderes at kunne trække B&O’s indtjeningsmuligheder i begge retninger. 

B&O’s strategi omkring distributionskanaler med kun B1 og SIS butikker er nu ændret 

således, at B&O fremadrettet har åbnet op for salg gennem Apple butikker i Europa og USA. 

Dette vurderer vi kan få en positiv effekt fremadrettet på B&O’s indtjeningsmuligheder idet 

valget af nye distributionskanaler åbner for et større kundepotentiale i det valget af nye 

distributionskanaler, både kort- og langsigtet, åbner for et større kundepotentiale.       

Figur 32: Konklusion værdikædeanalyse 
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  Side 62 af 136 

Porters generiske strategier 

Porters generiske strategier viser hvilke strategiske muligheder virksomheder har. Teorien 

tager udgangspunkt i virksomhedens konkurrencemæssige fordele i form af enten lave 

omkostninger eller et differentieret produkt, samt hvorvidt virksomheden henvender sig til en 

bred eller smal målgruppe. Teorien danner, en matrix som vist i figur 5. Denne bliver 

gennemgået nedenfor: 

 

Omkostningslederstrategi  

Denne strategi går ud på at sælge et produkt så billigt som muligt. Produktet er ofte homogent 

hvilket betyder at forbrugere ikke har præferencer udover prisen. Produktet bliver solgt til en 

bred målgruppe. Prisforskellen i forhold til de øvrige konkurrenter vil således give en 

konkurrencemæssig fordel. For at kunne sælge produktet billigt er det nødvendigt at alle 

omkostninger, både variable og faste, holdes nede. Dette betyder at virksomhederne ofte 

sikrer sig effektivt anlægsaktiver hvilket kan sikre stordriftsfordele.  

 

Omkostningsfokusstrategi 

Omkostningsfokusstrategi omhandler ligesom omkostningslederstrategien et fokus på 

omkostningerne. Der handles på et homogent marked, hvor prisen er det primære 

handlingsparameter. Der bliver afsat til et eller flere markedssegmenter, som ikke er lig det 

samlede potentielle marked.  

 

Differentieringsstrategi 

Ved brug af differentieringsstrategi prøver virksomheden at tillægge sit produkt ekstra værdi i 

forbrugernes øjne. Dette kan være via design, image, særlig service, særlige egenskaber eller 

lignende ved produktet. Denne differentiering kan ske fordi det sker på et heterogent marked 

hvor forbrugerne har præferencer imellem produkterne. Virksomheder med denne strategi 

henvender sig til hele markedet. B&O har differentieret sig og har derfor mulighed for at tage 

et højere DB. Dette ses i figur 16, i afsnittet omkring konkurrenceintensiteten, hvor B&O har 

en bruttoavance der er mellem 8 og 18 point højere end gennemsnittet af den sekundære 

peergruppe.  
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Fokuseret differentieringsstrategi 

Fokuseret differentieringsstrategi henvender sig til en mindre del af markedet, men stadig 

med fokus på differentiering ift. øvrige produkter. Produktet skal fortsat have en ekstra værdi 

i forbrugernes øjne, således at disse er villige til at give en merpris ift. de produkter der 

fokuserer på omkostningsminimering.  

 

Indplaceringen af B&O i denne matrix tager udgangspunkt i en vurdering af B&O’s 

målgruppe, samt differentiering.  

 

B&O’s typiske kunde34; 

- Er 35- 60 år 

- Er boende i hus eller ejerlejlighed 

- Har en lang eller mellemlang uddannelse 

- Er selvstændig eller ansat i den private sektor 

- Har en indtægt der er højere end gennemsnittet 

 

Denne typiske kunde skal naturligvis ikke ses som værende den eneste forbruger, men den 

peger i retning af karakteristika af forbrugeren, som havende stor disponibel indkomst samt 

værende øvre middelklasse eller derover. Det må derfor antages at B&O henvender sig til et 

bestemt segment af det samlede marked. Endvidere vurderes B&O at differentiere sig på 

brand, jf. tidligere omtale.  

Baseret på det begrænsede kundesegment sammenholdt med differentieret produkt, 

klassificeres B&O som havende fokuseret differentieringsstrategi. En anden teori der 

understøtter dette er B&O’s store dækningsbidrag, jf. figur 16. Dette indikerer at de har 

mulighed for at tage en merpris for deres varer grundet differentiering.  

 

Eneste direkte konkurrent der har samme strategi er tyske Loewe AG, der ligeledes har 

begrænset kundesegment samt et differentieret brand.  

Øvrige konkurrenter på markedet, f.eks. Samsung, Phillips og Sony henvender sig til det 

samlede marked, og har en højere grad af prisfokusering fremfor differentieringsfokus, 

hvorfor disse placeres andetsteds i matrixen.  

                                                
34 Fortegningsretsemission 2009, Side 63  
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Konklusion på Porters generiske strategier 
På baggrund af analyse af konkurrencestrategierne, vurderes at eneste direkte konkurrent er 

tyske Loewe AG, mens Samsung og Phillips henvender sig til en anden del af markedet. B&O 

har endvidere fortsat mulighed for at opretholde et højt dækningsbidrag eftersom eneste 

direkte konkurrent, og dermed eneste der differentierer sine produkter i samme grad, er tyske 

Loewe AG.   

 

Figur 33: Konklusion Porters generiske strategier 
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Konklusion på strategisk analyse 

Den strategiske analyse har taget udgangspunkt i interne og eksterne forhold, og anvendt 

teorierne PortersFive Forces, Boston-matricen, PEST-modellen, Værdikædeanalyse samt  

Porters generiske strategier. Anvendelsen af førnævnte teorier har gjort det muligt at svare på 

underspørgsmålene i problemformuleringen vedrørende den strategiske analyse. 

 

Udviklingstendensen i det globale marked: 

Udviklingen i det globale marked har været præget af finanskrisen. Bruttonationalproduktet 

(BNP) har været faldende i en årrække, og er først i 2010 kommet op på et niveau svarende til 

før finanskrisen. Den europæiske centralbank har korrigeret renten med jævne mellemrum for 

at prøve at skabe vækst ved hjælp af billigere lånerente. Dette har sænket renten til et lavt 

niveau i de seneste par år.  

 

Samfundsmæssige og branchemæssige omverdensfaktorer 

B&O har ikke mulighed for at påvirke de samfundsmæssige omverdensfaktorer, men 

udelukkende indordne sig under de givne forhold. Forholdene er opdelt i politiske, 

økonomiske, sociale og teknologiske. Der er ikke konstateret potentielle restriktioner i 

produktionen, eller stigning i skatter og afgifter. Eftersom den primære konkurrent, Loewe 

AG befinder sig under tysk lovgivning, er der mulighed/risiko for at restriktioner og/eller 

skattestigninger kun rammer en af virksomhederne. Der er dog ingen udsigt til 

forbedret/forringet konkurrenceevne grundet politiske faktorer.  

BNP og rente er begge faldet i løbet af de sidste par år. Faldet i BNP har indirekte skabt 

mindre omsætning, mens faldet i renten har muliggjort billigere investeringer. Faldet i renten 

vil endvidere have en direkte påvirkning på værdiansættelsen eftersom lavere rente vil skabe 

en lavere WACC.   

De sociale forhold er ikke vurderet så væsentlige men kan have indirekte påvirkning i form af 

tendenser af antal mobiltelefoner pr. indbygger. Dette skyldes at B&O har en 

produktportefølje, ICE, som henvender sig til mobilmarkedet.  

B&O’s produkter er primært designdifferentieret hvilket betyder at den teknologiske 

udvikling ikke er af så stor betydning som den kunne have været. B&O’s produkter behøver 

således ikke være af nyeste teknologi, men det er vigtigt at B&O ikke investerer i teknologi 

der viser sig ikke at kunne sælges. Et godt eksempel herpå er plasma-tv, som solgte mere end 
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LCD fjernsynet i 2003, men siden da er blevet overhalet markant. En massiv fejlinvestering i 

plasmateknologien kunne have betydet store tab for B&O.  

Af branchespecifikke omverdensfaktorer bør nævnes bilsalg da dette har en indirekte 

indflydelse på salget af automotive produktporteføljen.  

Figur 34: Konklusion Strategisk analyse 
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Regnskabsanalyse 
 

Dette kapitel gennemgår og analyserer de finansielle historiske nøgletal for B&O, for at 

klarlægge deres historiske evne til at generere værdi for aktionærerne. De historiske nøgletal 

giver et overblik over den økonomiske udvikling igennem de sidste år, hvilket kan 

sammenholdes med den strategiske analyse og derefter danne grundlag for den fremtidige 

budgettering. Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i årsrapporterne for 2006/07 – 

2010/11. 

I forbindelse med kildekritik er det nødvendigt at foretage en gennemgang af de respektive 

årsrapporter for at vurdere informationernes pålidelighed og relevans. Gennemgangen vil tage 

udgangspunkt i revisionspåtegningen og den anvendte regnskabspraksis. Gennemgangen af 

dette vil fastslå nødvendigheden for at foretage eventuelle korrektioner i årsrapporterne. 

Korrektioner foretages kun såfremt det vurderes at de har en betydelig indflydelse på 

nøgletallene. Relevante korrektioner vil primært opstå som følge af revisors eventuelle 

uenighed med ledelsen omkring regnskabsmæssige skøn af en regnskabspost.  

 

Endvidere vil regnskabstallene fra B&O’s konkurrent Loewe AG ligeledes blive gennemgået 

i afsnittet ”sammenligning af B&O og Loewe AG” med henblik på vurdering af 

sammenligneligheden og til brug for den senere sammenligning med Loewe AG.   

Revisionspåtegning 
Revisor fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant35. I forbindelse med årsafslutningen 

er det revisors opgave at tage stilling til årsregnskabet og således give en erklæring herom. 

Revisor udtaler sig om hvorvidt  

 

”koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 

moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2011 samt af resultatet af 

koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2010 – 

31. maj 2011…36.” 

 

                                                
35 retsinformation.dk – revisorlovens paragraf 2 
36 B&O årsrapport 2010-2011 side 51 
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Som offentlighedens tillidsrepræsentant gør revisors påtegning, i særdeleshed såfremt den er 

umodificeret, årsrapporten mere troværdig således at regnskabsbrugeren har større tillid 

oplysningerne deri.  

Det er vigtigt at undersøge hvorvidt revisors påtegning har indeholdt supplerende oplysninger 

eller forbehold37 i de respektive årsrapporter. Forbehold bliver taget såfremt revisor er uenig 

med ledelsen eller der har været begrænsninger i revisors arbejde. Der afgives supplerende 

oplysninger, såfremt der er tale om dispositioner der ikke har påvirket konklusionen i samme 

grad som et forbehold, men som stadig regnes for at være vigtige for regnskabslæseren.  

 

Årsrapporterne for B&O for 2006/07 – 2010/11 er gennemgået og det konstateres at disse er 

aflagt med en ikke-modificeret påtegning. Dette indebærer en påtegning, hvor der hverken er 

forbehold eller supplerende oplysninger. Vi antager derfor at årsrapporterne er uden 

væsentlige fejl eller mangler, og at de derfor giver et retvisende billede af B&O’s finansielle 

stilling mv. i de respektive regnskabsår.  

 

Anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis beskriver hvorledes finansielle tal er indregnet og målt i 

årsrapporten. Vi har gennemgået den anvendte regnskabspraksis for 2010/11. Derudover er 

ændringer i regnskabspraksis for årsrapporterne 2006/07 – 2009/10 gennemgået for 

kontinuitet. Kontinuitet er vigtig eftersom ændringer i regnskabspraksis kan have indflydelse 

på sammenligningstallene, hvilket kan påvirke vores konklusion på regnskabsanalysen.  

B&O aflægger deres årsrapport overensstemmelse med International Financial Reporting 

Standards (IFRS)38 som er godkendt af EU og danske oplysningskrav. Derudover opfylder 

årsrapporten tillige IFRS udstedte af Accounting Standards Board (IASB). 

 

B&O ændrede i 2009/10 anvendt regnskabspraksis som følge af opdaterede og nye standarder 

fra IAS og IASB. Oversigt over ændrede foretag kan findes i årsrapporten side 70. Der er 

ligeledes fortaget ændringer i anvendt regnskabspraksis for 2010/2011. Vi ser bort fra 

2009/2010 årsrapporten grundet ændringerne og anvender således tallene fra 2010/2011 

årsrapporten da denne er tilrettet i overensstemmelse med nye opdateringer i standarder.  

                                                
37 RS 701 – modifikationer af revisors påtegninger 
38 B&O årsrapport 2010/11, side 67 
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Til brug for senere sammenligning med Loewe AG er regnskabspraksis for de poster vi mener 

er særligt relevante for B&O gennemgået. 

 

Dette er vurderet til: 

• Indregning af omsætning 

• Aktivering udviklingsomkostninger 

 

Omsætningen 

Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergangen til køber han fundet 

sted inden regnskabsårets udgang. 

 

Udviklingsomkostninger 

Udviklingsomkostninger som er klart definerede og identificerbare indregnes i balancen som 

udviklingsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger udgiftsføres i resultatopgørelsen når 

disse afholdes. 

 

Renteomkostninger vedrørende udviklingsomkostninger tillægges kostprisen. 

 

Udviklingsomkostninger afskrives sædvanligvis over 3-6 år og testes årligt for 

værdiforringelse og nedskrives eventuelt til genindvindingsværdi. 

 

Reformulering 

Reformulering af egenkapital, resultatopgørelse og balance har til formål at sikre et bedre 

grundlag for regnskabsanalysen. Reformuleringerne opdeler tallene i driftsaktivitet og 

finansieringsaktivitet. Driftsaktiviteten er den primære kilde der skal skabe værdi for 

virksomheden, mens finansieringsaktiviteten er en sekundær kilde, der primært består i 

kapitalfremskaffelse og/eller anbringelse af overskydende likviditet. Opdelingen af disse 

aktiviteter skal således sikre en bedre forståelse af henholdsvis driftsaktiviteten og 

finansieringsaktiviteten, hvilket vil give en mere korrekt regnskabsanalyse. Såfremt enkelte 

regnskabsposter ikke klassificeres korrekt vil det have en misvisende effekt på de udarbejdede 

nøgletal.  
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Reformulering af egenkapitalopgørelse 
Hovedformålet i at reformulere egenkapitalen er at beregne totalindkomsten.  

 

”Totalindkomsten måler periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige 

værdiændringer, der er posteret under egenkapitalen i løbet af perioden39” 

 

En reformuleret egenkapital vil således kunne identificere hvorvidt forskydninger i 

egenkapitalen skyldes transaktioner med ejerne eller totalindkomsten. Totalindkomsten 

opdeles i nettoresultat (fra resultatopgørelsen) og anden kapitalindkomst. Anden 

kapitalindkomst, der også kaldes ”Dirty surplus” er de posteringer der er bogført direkte på 

egenkapitalen grundet regnskabslovgivning og vejledninger. Et eksempel på disse poster er 

urealiserede kursstigninger på anlægsaktiver, da disse posteres direkte på egenkapitalen. 

Såfremt dette ikke blev medtaget ville den samlede værdistigning ikke blive beregnet korrekt.   

Der er delte meninger om relevansen af reformuleringen af egenkapitalen. Nogle mener at 

komponenterne i anden totalindkomst er irrelevant fordi de ikke er permante (vedvarende). 

Såfremt dette argument skulle have indflydelse på analysen skulle man også tage hensyn til 

resultatopgørelsesposter som heller ikke er permante, f.eks. urealiserede gevinster og tab på 

værdipapirer i en handelsportefølje. Såfremt dette skulle udelades ville direktionen have 

mulighed for at manipulere regnskabstallene og derved regnskabsanalyserne ved at vælge 

hvilke avancer og tab der skulle realiseres. 

Vi har i opgaven valgt at anvende reformuleringen således at anden kapitalindkomst er 

aktuelt. Dette skyldes, at vi mener argumentationen imod ovenstående er vag og, at resultatet 

ofte vil være irrelevant i forhold til selve værdiansættelsen. Indregningen af dirty surplus har 

ifølge studier vist sig at være uvæsentlig i forhold til udeladelsen af denne når det kommer til 

værdiansættelsen. Dette studie blev udført af Helena Isidro, John O’Hanlon og Steven Young 

på baggrund af undersøgelser foretaget i perioden 1993 – 2001 i adskillelige lande, og 

konkluderer følgende:  

 

“We find little evidence to suggest that omission of dirty surplus flows from residual income 

value estimates would have caused systematic valuation errors in the period and countries 

examined”.40 

                                                
39 Elling og Sørensen; Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 107 
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Denne undersøgelse giver muligheden for at undlade at indregne dirty surplus posterne, men 

vi mener at den mest teoretisk korrekte indgangsvinkel er at indregne disse, hvorfor det er 

blevet gjort.  

 

Egenkapitalen er blevet reformuleret som følger:  

 

Figur 35: Reformuleret egenkapital 

Reformuleret egenkapitalopgørelse 
Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Egenkapital primo 1.494,70 1.517,80 1.471,70 1.675,90 1.738,00 
Transaktioner med ejere 8,60 4,60 444,50 -315,40 -431,10 
Årets resultat 26,90 -34,40 -385,10 104,70 367,40 
Anden totalindkomst 7,50 10,10 -13,30 6,50 1,60 
Saldo ultimo regnskabsåret 1.537,70 1.494,70 1.517,80 1.471,70 1.675,90 

Kilde; Egen tilvirkning 

 

Reformulering af resultatopgørelse og balance 

Balance 
Reformuleringen af balancen fokuserer på at opdele i driftsaktiver (DA) og finansielle aktiver 

(FA) samt driftsforpligtelser (DF) og finansielle forpligtelser (FF). Driftsaktiver og 

driftsforpligtelser defineres som aktiver og forpligtelser der er direkte afledt af 

driftsaktiviteten. Sammenlagt betegnes disse som nettodriftsaktiver (NDA). Finansielle 

aktiver og finansielle forpligtelser defineres som aktiver og passiver der er direkte afledt af 

kapitalanbringelse eller er udledt af et kapitalbehov. Sammenlagt betegnes disse som 

nettofinansielle aktiver (NFA) eller nettofinansielle forpligtelser (NFF) afhængigt af hvorvidt 

de er i debet eller kredit.  

 

B&O har et naturligt behov for driftslikviditet, hvorfor vi har opdelt den likvide beholdning i 

driftslikviditet og likvid beholdning. Driftslikviditeten skal dække det løbende 

likviditetsbehov til løn til ansatte, betaling af leverandører, skatter/afgifter mv.  

                                                                                                                                                   
40 Dirty Surplus Accounting Flows: International Evidence, side 1 
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Driftslikviditeten er ofte 1-2 procent af nettoomsætningen41, og er i denne situation vurderet 

til 1,5 procent grundet en vurdering om at B&O’s løbende kapitalkrav er på et middelniveau. 

Den resterende del af de likvide beholdninger vil indgå i de finansielle aktiver.  

Finansielle aktiver, som omfatter kapitalandele i datter- og associerede selskaber samt udlån 

til samarbejdspartnere (B1-butikker) er i årsrapporten anført under langfristede aktiver, og på 

den baggrund er de klassificeret under driftsaktiver, da vi anser investeringerne som værende 

af langsigtet strategisk karakter og dermed ikke placering af overskydende likviditet.  

 

Vi har medtaget hele posten andre tilgodehavender samt anden gæld under henholdsvis 

driftsaktiver og driftsforpligtelser, da det ikke tydeligt fremgår af årsrapporterne, hvad disse 

poster indeholder. Posterne vedrører typisk lønrelaterede poster (a-skat, pension m.v.) samt 

moms afgifter m.v. 

Den reformulerede balance fremgår af figur 36: 

 

Figur 36: Reformuleret balance 

Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Driftsaktiver i alt    2.362,10    2.349,10    2.448,00    2.771,20    2.834,60 

Driftsforpligtigelser i alt       696,30       727,60       765,90       891,60    1.006,70 

Netto driftsaktiver 1.665,80   1.621,50   1.682,10   1.879,60   1.827,90   

Netto finansielle forpligtelser i alt 273,60      337,90      378,10      441,90      276,40      
Finansielle altiver i alt -146,10     -212,60     -216,10     -46,10       -130,40     

alt 127,50      125,30      162,00      395,80      146,00      

Reformuleret Balance

 Kilde; Egen tilvirkning 

 

Resultatopgørelse 
Reformuleringen af resultatopgørelsen tager udgangspunkt i at opdele tallene i driftsrelaterede 

og finansieringsrelaterede da denne opdeling klarlægger hvilken del af virksomheden der 

giver genererer værdi. Den reformulerede resultatopgørelse vil indeholde dirty surplus 

posterne fra egenkapitalen for at finde totalindkomsten.  

 

                                                
41 Elling og Sørensen, regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 125 
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Allokering af skatteomkostninger 
B&O’s drifts- og finansieringsaktiviteter vil begge have en indflydelse på selskabsskatten. 

Den oprindelige resultatopgørelse har ikke opdelt skatten således at det kan identificeres 

hvorvidt den er komet fra drifts- eller finansieringsaktiviteter. Allokeringen sker ved at 

beregne skattefordelen i forbindelse med skattefradrag for finansieringsaktiviteterne42. 

Skattefordelen bliver beregnet som netto finansielle omkostninger ganget op med den 

respektive skatteprocent for året. Netto finansielle omkostninger efter skat er således lig de 

nettofinansielle omkostninger fratrukket den førnævnte skattefordel. Alternativt kan formlen 

vises som 

 

”Netto finansielle omkostninger efter skat = netto finansielle omkostninger * (1 – 

selskabsskatteprocent)”43 

  

Denne skattefordel sikrer mindre total skat. Den beregnede skat på driftsoverskuddet kan 

således beregnes som skat af årets resultat + skattefordel44. 

 

Reformulering af pengestrømsopgørelse 
Vi udarbejder ikke en reformuleret pengestrømsopgørelse, da det frie cashflow kan beregnes 

ud fra den reformulerede balance og den reformulerede resultatopgørelse ud fra følgende 

formel: 

”Frit cashflow (FCF) = Driftsoverskud (DO) – ændring i netto driftsaktiver (∆ NDA)”45 

 

Pengestrømsopgørelsen er opgjort som følger: 

                                                
42 Elling og Sørensen, regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 134 
43 Elling og Sørensen, regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 136 
44 Elling og Sørensen, regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 136 
45 Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 152 
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Figur 37: Reformuleret pengestrømsopgørelse 

Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008
Driftsoverskud 48,90               -12,20             -379,50           132,30             
Netto driftsaktiver primo -1.621,50        -1.682,10        -1.879,60        -1.827,90        
Netto driftsaktiver ultimo 1.665,80          1.621,50          1.682,10          1.879,60          

Frit cash flow 93,20               -72,80             -577,00           184,00             

Reformuleret Pengestrømsopgørelse

 Kilde; Egen tilvirkning 

Rentabilitetsanalyse 

I nedenstående afsnit vil de reformulerede årsrapporter for 2006/07 – 2010/11 blive analyseret 

for, at kunne afdække den økonomisk historiske udvikling i B&O. De finansielle værdidriver 

måler værdiskabelsen, der er realiseret i perioden 2006/07 – 2010/11, hvilket bruges i den 

senere budgettering, idet vi opnår kendskab til en række historiske indikationer på hvordan 

B&O tidligere har præsteret, samt et kendskab til B&O’s udviklingsretning og hastighed. De 

finansielle værdidrivere danner derfor sammen med vores strategiske analyse grundlaget for 

udarbejdelsen af proformaregnskaberne og den senere estimering af B&O’s værdi. 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i den reformulerede egenkapital, balance og 

resultatopgørelse. De finansielle værdidrivere vil blive analyseret med udgangspunkt i den 

udvidede dupont-model. Dupont-modellen er god til analysen fordi den tager udgangspunkt i 

egenkapitalens forrentningsprocent, ROE, som anses for at være en konkret måleenhed for 

den værdiskabelse der sker for ejerne.  
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Figur 38: Dupont-model 
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Egenkapitalforrentningen (ROE) 
Egenkapitalforretningen, return on equity (ROE), er et udryk for hvor meget afkast 

aktionærernes investering giver. Afkast defineres som totalindkomst, mens investeringen 

defineres som egenkapitalen. ROE påvirkes, som illustreret af dupont-modellen, af 

afkastningsgraden (ROIC), den finansielle gearing (FGEAR) samt forskellen imellem 

afkastningsgraden og nettolånerenten (SPREAD). Udviklingen af ROE for henholdsvis B&O 

og Loewe AG kan ses af figur 39. 
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Figur 39: Udvikling i ROE 

ROE for B&O og Loewe AG 

B&O regnskabsår 2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  

Loewe AG regnskabsår  2010   2009   2008   2007  

B&O ROE 2,28 % -1,74 % -26,55 % 7,28 % 

Loewe AG ROE -6,13 % 7,01 % 26,13 % 10,99 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Egenkapitalforrentningen har for B&O i analyseperioden været meget svingende og udviklet 

sig negativt fra en positiv forrentning på 7,28 % til en forrentning på 2,28 % i 2010/11 hvor 

B&O i de to mellemste perioder har været med negativ egenkapitalforrentning.  

Det er ud fra nøgletallene læses, at B&O i analyseperioden har været igennem en turn-around 

periode med en kapitaludvidelse i 2008/09 hvor B&O tabte 26,55 %. Den investerede kapital 

og forretningen heraf påvirket positivt af kapitaludvidelsen i 2008/09. Dog viser figur 39 set 

ud fra udviklingstendensen, at B&O har fået tilpasset sine omkostninger til det lavere 

aktivitetsniveau og deraf igen at kunne øge egenkapitalforrentningen. 

 

Egenkapitalforrentningen har for Loewe AG i analyseperioden ligeledes været meget 

svingende og også udviklet sig negativt fra en positiv forrentning på 10,99 % til en negativ 

forrentning på -6,13 % i 2010/11. Den største forskel mellem B&O og Loewe AG er 

regnskabsåret 2008/09 hvor B&O opnår en ROE på -26,55 % mens Loewe AG opnår ROE på 

+ 26,13 %. Efter 2008/09 har B&O haft stigende ROE mens Loewe AG har haft faldende 

ROE. 

Figur 40: Indeks B&O 

Indeks B&O 

 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Omsætning 66 63 64 94 100 

Produktionsomkostninger 73 71 71 93 100 

Bruttoresultat 58 55 57 94 100 

Udviklingsomkostninger 50 62 90 111 100 

Distributions- og 

marketingsomkostninger 72 78 102 110 100 

Administrationsomkostninger 92 64 75 114 100 

Af og nedskrivninger 98 94 116 122 100 

Resultat af kapitalandele 2 -64 22 -108 100 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 
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Ser man på ovenstående figur er det tydeligt, at den negative udvikling i ROE for B&O, må 

tilskrives et lavere aktivitetsniveau. I samme periode, hvor omsætningen er faldet 34 % er det 

kun udviklingsomkostninger der er faldet med 50 %. Alle øvrige omkostninger er ikke faldet 

tilsvarende i forhold til omsætningen, hvilket er forklaringen på de faldende resultater, idet 

B&O har mange faste omkostninger som ikke kan tilpasses aktivitetsniveauet på kort sigt.  

 

Figur 41: Indeks Loewe AG 

Indeks Loewe AG 

  2010 2009 2008 2007 2006 

Omsætning 90 95 109 109 100 

Produktionsomkostninger 85 82 95 102 100 

Bruttoresultat 104 133 151 131 100 

Udviklingsomkostninger 123 124 121 111 100 

Distributions- og 

marketingsomkostninger 117 127 133 121 100 

Administrationsomkostninger 92 99 101 100 100 

Af og nedskrivninger 141 125 127 110 100 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Ser man på ovenstående figur er det tydeligt, at den negative udvikling i ROE for Loewe AG, 

må tilskrives et lavere aktivitetsniveau på 10 %. Samtidig er deres omkostninger til udvikling, 

distribution & marketing samt afskrivninger er steget mellem 17-41 % i samme periode. Kun 

administrationsomkostninger er faldet tilsvarende som omsætningen.  

 

Sammenholder man B&O Og Loewe AG er det tydeligt at B&O har tilpasset deres 

omkostninger, mens Loewe AG ikke har formået at tilpasse deres omkostninger.  

 

Efter at have vurderet ROE for begge selskaber i analyseperioden, vil de faktorer som ligger 

bag ROE blive dekomponeret og udviklingen heri blive gennemgået. 

 

I nedenstående tabel er vist de beregnede nøgletal, som alle påvirker udviklingen i ROE 
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Figur 42: Dupont-pyramiden niveau 1 – B&O 

Finansielle nøgletal Dupont-pyramide niveau 1 - B&O 

   2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008 

ROE 2,28 % -1,74 % -26,55 % 7,28 % 

ROE før MIN 2,36 % -1,63 % -26,27 % 7,73 % 

MIA 0,9697 1,0671 1,0107 0,9414 

ROIC 2,98 % -0,60 % -21,31 % 7,14 % 

FGEAR 8,3309 9,5249 18,5692 17,1147 

SPREAD -7,4284 -10,8674 -26,7062 3,4639 

R 10,40 % 10,27 % 5,40 % 3,67 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Figur 43: Dupont-pyramiden niveau 1 – Loewe AG 

Finansielle nøgletal Dupont-pyramide niveau 1 – Loewe AG 

  2010 2009 2008 2007 

ROE -6,13 % 7,01 % 26,13 % 10,99 % 

ROE før MIN -5,80 % 6,81 % 25,53 % 10,47 % 

MIA 1,0576 1,0301 1,0232 1,0496 

ROIC -5,37 % 12,15 % 32,84 % 12,55 % 

FGEAR -23,5449 -35,1801 -18,4832 0,2741 

SPREAD 1,8088 15,1712 39,5215 -760,2730 

R -7,18 % -3,02 % -6,68 % 772,82 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

Afkastningsgraden (ROIC) 

ROIC udtrykker, hvor gode virksomhederne er til at forrente sine nettodriftsaktiver (NDA). 

 

ROIC har i analyseperioden for B&O været meget svingende og udviklet sig fra en positiv 

forrentning på 7,73 % til en forrentning på 2,98 % i 2010/11. Sammenholder man ROE og 

ROIC ligger disse relativ tæt på hinanden i analyseperioden, hvilket skyldes, at B&O kun 

benytter begrænset fremmed finansiering ved prioritetsgæld på deres ejendomme og tilmed 

har nettoindestående af likvider, samtidig med at NDA kun ligger en anelse over B&O’s 

egenkapital. 

 

ROIC har i analyseperioden for Loewe AG ligeledes været meget svingende og udviklet sig 

fra en positiv forrentning på 12,55 % til en forrentning på -5,37 % i 2010. Sammenholder man 

ROE og ROIC ligger disse relativ tæt på hinanden i analyseperioden, hvilket skyldes, at 
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Loewe AG ikke benytter sig af fremmed finansiering men i stedet har nettoindestående af 

likvider, samtidig med at NDA kun ligger en anelse under og Loewe AGs egenkapital. 

 

Udviklingen i ROIC er dog ligeledes påvirket af andre faktorer. Derfor kræver det en 

dekomponering af ROIC med de bagvedliggende regnskabstal. Dette gøres i niveau 2 i 

DuPont pyramiden, og ROIC er sammensat af overskudsgraden (OG) samt 

nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (AOH). 

 

Overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

Overskudsgraden viser virksomheders evne til at opnå overskud i forhold til hver 

omsætningskrone. Men andre ord siger det noget om forholdet mellem omsætningen kontra 

omkostningerne. 

Aktivernes omsætningshastighed udtrykker virksomhedens evne til at skabe omsætning i 

forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver. Omsætningshastigheden 

isoleret set siger ikke meget om en virksomhed, da omsætningshastigheden kan variere meget 

fra branche til branche idet der er forskellige krav til investering.  

 

Figur 44: Dupont-pyramide niveau 2 – B&O 

Finansielle nøgletal Dupont-pyramide niveau 2 – B&O 

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

OG 1,71 % -0,36 % -13,60 % 3,23 % 

AOH 1,7442 1,6718 1,5664 2,2074 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Overskudsgraden i B&O har for analyseperioden udviklet sig negativt. Faldet fra 2007/08 til 

2008/09 skyldes hovedsageligt det store fald i omsætningen.  Stigningen fra 2008/09 frem til 

2010/11, hvor B&O igen har overskud skyldes hovedsageligt fokus på omkostninger således 

disse igen matcher omsætningen. 

Aktivernes omsætningshastighed i B&O var i år 2007/08 2,2. Det svare til, at for hver krone 

B&O har investeret har de skabt en omsætning på 2,2 krone. Aktivernes omsætningshastighed 

har i analyseperioden udviklet sig negativt. Dette skyldes ligeledes faldet i omsætningen på 34 

% samtidig med at B&O’s nettodriftsaktiver kun er faldet 9 % i samme periode.  
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Forklaringen på dette kræver en yderligere dekomponering af B&O’s aktivposter på debitorer, 

varelager, ejendomme og anlægsaktiver, udviklingsomkostninger samt øvrige andre aktiver 

(hovedsagligt skatteaktiver samt andre tilgodehavender). 

 

Figur 45: Omsætningshastigheder – B&O 

Omsætningshastighed debitorer, varelager, udviklingsomkostninger og andre 

tilgodehavender 

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Debitorer 13,66 % 14,95 % 17,94 % 16,33 % 

Varelager 19,65 % 21,03 % 25,08 % 18,28 % 

Udviklingsomkostninger 19,02 % 17,66 % 16,10 % 10,60 % 

Andre aktiver 8,79 % 9,35 % 8,01 % 4,85 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Ser vi på omsætningshastigheden over tid er B&O’s debitorer faldet fra 16,33 % i 2007/08 til 

13,66 % i 2010/11. Dette betyder, at B&O de sidste 4 år har fået deres debitorer til at betale 

hurtigere.  

Ser man på bindingen i B&O’s varelager ligger det i tre af analyseperioderne på 18-21 %, og 

på 25 % i regnskabsåret 2008/09 , hvor B&O opnåede deres historisk største underskud, 

hvilket må betegnes som et atypisk regnskabsår. 

Andre aktiver er gået fra 4,85 % i 2007/08 til et niveau på 8-9,35 % i de efterfølgende tre 

regnskabsår. Stigningen skyldes hovedsageligt aktivering af udskudt skat i 2008/09 som følge 

af B&O’s store underskud. 

 

Kigger man på værdien af udviklingsomkostningerne er disse næsten fordoblet igennem de 

seneste fire regnskabsår. Nedenstående figur viser, at B&O de seneste tre regnskabsår har haft 

stigende aktiverede udviklingsomkostninger. 
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Figur 46: Udviklingsomkostninger – B&O 

Tilgang i udviklingsomkostninger i % af omsætning  

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Udviklingsomkostninger 7,91 % 6,31 % 7,72 % 3,05 % 

Udviklingsomkostninger i mio. kr. 227 174 215 125 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Derudover ejer B&O ejendommene, hvor på produktionen foregår. Disse ejendomme optages 

til kostpris og afskrives lineært over tid. Ejendommene er de sidste 3 regnskabsår afskrevet 

med 57 mio. kr. eller 19. mio. kr. pr. år i gennemsnit.  

Derudover ejer B&O produktionsanlæg, driftsmateriel m.v. Disse er ligeledes optaget til 

kostpris og afskrives lineært over tid. Produktionsanlæg m.v. er de sidste 5 regnskabsår 

afskrevet med 85 mio. kr. eller 17. mio. kr. pr. år i gennemsnit. 

 

Figur 47: Driftsforpligtigelser – B&O 

Kreditorer, anden gæld,  andre skyldige poster i forhold til omkostninger 

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Kreditorer 8,94 % 8,73 % 6,99 % 6,01 % 

Anden gæld 11,56 % 11,99 % 11,14 % 9,40 % 

Andre skyldige omkostninger 7,22 % 8,41 % 10,52 % 10,97 % 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Kigger man på tallene for driftsforpligtigelserne stiger kreditorer og anden gæld fra 2007/08 

til 2010/11, hvilket betyder de har opnået længere kredittider.  

Andre skyldige omkostninger falder og skal ses i sammenhæng med B&O’s dårlige resultat i 

2008/09, hvorfor B&O ikke længere har skyldige skatter men et udskudt skatteaktiv. 

 

Derfor bliver konklusionen, at aktivernes omsætningshastighed er faldet primært som følge at 

stærkt stigende aktiverede udviklingsomkostninger. Dog har udviklingen i ejendomme, 

produktionsudstyr, debitorer, kreditorer og anden gæld trukket i modsat retning, men andre 

aktiver og andre skyldige omkostninger udligner hinanden. 
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Figur 48: Dupont-pyramide niveau 2 – Loewe AG 

Finansielle nøgletal Dupont-pyramide niveau 2 

  2010 2009 2008 2007 

OG -1,13 % 2,17 % 5,79 % 2,34 % 

AOH 4,7539 5,5955 5,6694 5,3734 

Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Overskudsgraden i Loewe AG har for analyseperioden ligeledes udviklet sig negativt. 

Stigningen fra 2007 til 2008 skyldes hovedsageligt stigningen i omsætningen.  Faldet fra 2008 

frem til 2010, hvor Loewe AG har underskud skyldes hovedsageligt at deres omkostninger 

stiger til trods for en nedgang i omsætningen på 10%. 

Aktivernes omsætningshastighed har i analyseperioden udviklet sig negativt. Dette skyldes 

ligeledes faldet i omsætningen samtidig med, at Loewe AGs balance ikke tilsvarende er 

nedbragt. Dette skyldes, at Loewe AG har øget varelaget med 12 % og de samlede 

udviklingsomkostninger er steget med 44 % samtidig med at debitorerne kun er faldet 12 %.  

 

Sammenligner man B&O og Loewe AG er det tydeligt at de to virksomheder adskiller sig på 

aktivernes omsætningshastighed, men fælles for begge virksomheder er, at deres 

kapitaltilpasningsevne har påvirket afkastningsgraden negativt.  

Ligeledes har overskudsgraden for begge virksomheder påvirket afkastningsgraden negativt, 

hvilket skyldes en lavere omsætning samtidig med en manglende evne/mulighed for at 

tilpasse deres omkostninger.  

Loewe AGs omsætningshastighed ligger mellem 2,4-3,6 gange højere end B&O’s i 

analyseperioden. Tallet ligger dog efter vores vurdering tættere på 2,4, idet dette er eneste 

sammenligningsår hvor begge virksomheder har præsteret overskud, hvorfor dette er et bedre 

sammenligningsår. En væsentlig forklaring på dette er, at B&O’s aktiverede 

udviklingsomkostninger inkl. goodwill som er 10 gang højere end Loewe AGs, hvilket delvist 

skyldes forskellige afskrivningsperioder.   

Finansiel gearing (FGEAR) og SPREAD 

Efter analysen af ROIC, der udgør den venstre side af Dupont-pyramiden og måler 

driftsaktivitetens værdidrivere, viser den højre side af Dupont-pyramiden de finansielle 

værdidrivere, som udgør den højre side af Dupont-pyramiden og disse påvirker ROE, når 

selskabernes drift er finansieret af fremmed kapital. 
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Da B&O’s kun er fremmed finansieret via realkreditlån og Loewe AG har netto finansielle 

aktiver har vi vurderet at disse ikke påvirker ROE i væsentlig grad og derfor er mindre 

relevant at analysere på. 

 

Nedenstående figur 49 viser udviklingen i soliditetsgraden igennem de seneste par år. 

Figur 49: Soliditetsgrad 

B&O Soliditetsgrad 

          

B&O regnskabsår 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

B&O Soliditetsgrad EK/BAL 61,3 % 58,3 % 57,9 % 52,2 % 

 

Figuren viser en forbedret soliditetsgrad igennem årene, og sammen med aktieemissionen 

vurderer vi at B&O har ønsket at fremstå som en solid virksomhed med en stabil egenkapital. 

Konklusion på regnskabsanalyse 

Hvorledes vurderes validiteten af B&O’s regnskabsmateriale og regnskabstal: 

B&O’s revisorpåtegninger samt anvendt regnskabspraksis er gennemgået for analyseperioden 

2006/07 til 2010/11. Revisorpåtegningerne har i perioden været uden forbehold eller 

supplerende oplysninger og er derfor aflagt med en ikke-modificeret påtegning, hvilket øger 

troværdigheden og validiteten i regnskabstallene. 

Ændringerne i anvendt regnskabspraksis er gennemgået og de ændringer, der har været i 

2009/10 samt 2010/11, har alle været velbegrundede. Vi har derfor anvendt de bagudrettede 

korrigerede regnskabstal i vores analysegrundlag og konklusionen er, at kontinuiteten i 

regnskabstallene er tilstede og kan benyttes i vores analysegrundlag uden korrektioner.  

 

Udviklingen i B&O’s finansielle værdidrivere og hvilke faktorer har indvirkning herpå: 

ROE har i analyseperioden udviklet sig negativt fra 7,28 % til 2,28 % og været negativ i 

mellemliggende periode. Dog er ROE de sidste 3 år steget så tendensen i udviklingen i ROE 

er stigende. Udviklingen i ROE er i høj grad påvirket i udviklingen i OG som ligeledes har 

udviklet sig negativt i analyseperioden.  

Udviklingen i ROIC ligger forholdsvis tæt på ROE, hvilket skyldes, at B&O ikke benytter 

fremmed finansiering ud over prioritetsgæld på selskabets ejendomme. 
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OG har i analyseperioden udviklet sig negativt fra 3,23 % til 1,71 % og været negativ i de 

mellemliggende perioder. Faldet i overskudsgraden skyldes hovedsageligt et brat fald i 

omsætningen på 34 %, hvorimod B&O først har formået at matche deres omkostninger med 

denne lavere omsætning i 2010/11. Ligeledes er bruttoavancen faldet fra 49 % i 2006/07-

2007/08 til 43 %, hvor den har ligget de seneste tre regnskabsår. 

 

AOH har i analyseperioden udviklet sig negativt fra 2,21 til 1,75, men har de sidste to 

regnskabsår været stigende. Den positive udvikling i AOH skyldes, at B&O har formået at 

øge deres kreditorer samtidig med, at nedbringe deres debitorer. De aktiverede 

udviklingsomkostninger trækker i den modsatte retning, hvilket skyldes en stigning de seneste 

år i aktiverede udviklingsomkostninger.  

 

Hvordan ser den finansielle risiko ud hos B&O: 

B&O finansielle risiko er neutral set ud fra den betragtning, at soliditetsgraden er steget fra 52 

% til 61 %, blandt andet gennem en aktieemission.  

 

Overordnet set er det konklusionen, at B&O har oplevet et markant faldt i omsætningen og 

derefter har forsøgt at matche deres omkostninger til den lavere omsætning. Dette er lykkedes 

i 2010/11, hvor B&O igen har positiv ROE som følge af en succesfuld omkostningstilpasning.  

Dog kan det samtidig konkluderes, at B&O er sårbar overfor væsentlige negative udsving i 

aktiviteten og det har taget B&O flere år at omstille virksomheden. 
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SWOT analyse  
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Budget 
 

I de foregående afsnit har vi gennemgået den strategiske analyse og regnskabsanalysen På 

baggrund af vores forudgående undersøgelser udarbejder vi det fremtidige budget for B&O, 

som ligger til grund for selve værdiansættelsen. Budgettering af den fremtidige udvikling er 

baseret på de identificerede værdidriver, samt eksterne faktorer fra den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen. 

Da vi anvender DCF-modellen, kræves der set ud fra en teoretisk vinkel en 

tilbagediskontering af fremtidige uendelige pengestrømme. Dette er i virkeligheden ikke 

praktisk muligt, hvorfor analytikere vælger at dele budgetperioden op i en eksplicit 

budgetperiode og en terminalperiode. I praksis budgetteres den eksplicitte periode ofte 

mellem 3-10 år. I den eksplicitte budgetperiode varierer budgetforudsætningerne, mens der i 

terminalperioden antages at væksten i aktiviteten er konstant samtidig med at øvrige 

budgetforudsætninger forbliver konstante.46  

Vi har valgt en budgetperiode på 5 år før terminalperioden, da vi forventer, at en 

budgetperiode på 5 år, vil give et realistisk billede af den fremtidige udvikling. Vælger vi en 

længere budgetperiode bliver usikkerheden af værdiansættelsen større, herunder særligt taget 

B&O’s nye strategiske fremtidsplan i betragtning.  

Vores budgettering tager udgangspunkt i opstillingen der forekommer i bogen 

Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole 

Sørensen. Budgetteringen vil derfor tage udgangspunkt i hovedområderne;  

 

- Salgsvæksten 

- AOH og NDA 

- Core OG fra salg før skat og driftsoverskuddet fra salg før skat 

- Effektiv skatteprocent og driftoverskud fra salg efter skat 

- Andet driftsoverskud efter skat 

- Usædvanlige poster efter skat 

- FGEAR og NFF 

- Lånerente efter skat og NFO 

- Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet 

                                                
46 Regnskabsanalyse side 26 
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- Totalindkomsten 

- Egenkapitalen 

- Nettodividende payout 

 

Hovedområderne vil enkeltvis blive gennemgået i det efterfølgende 

 

Salgsvæksten 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse vurderer vi, at der er basis for fremtidig 

omsætningsvækst i B&O.  

B&O’s udgangspunkt fra 2010/11 regnskabet samt B&O’s kernekompetencer giver gode 

forudsætninger for, at B&O i fremtiden vil opleve fremgang. 

Omsætningen er den største usikkerhedsfaktor i budgettet og vi vurderer at udviklingen i alle 

andre budgetposter er påvirket i udviklingen i omsætningen. 

Vi har valgt at budgettere omsætningen i B&O’s tre forretningsområder ICE-Power, 

Automotiv og Audio & Video hver for sig. 

 

ICE-Power 

Som det bliver beskrevet i Pest-analysen vedrørende sociale og kulturelle forhold, vurderes 

markedsvæksten til at være begrænset. Markedet er ved at være mættet og en fremtidig vækst 

skal således hentes igennem erobring af markedsandele frem for forøgelsen af det nuværende 

marked. Det vurderes dog at muligheden for at erobre markedsandele er god eftersom B&O’s 

primære samarbejdspartner indenfor mobilmarkedet, Samsung, selv erobrer markedsandele. 

Når Samsung erobrer markedsandele, og har B&O’s produkt i deres mobiltelefon, så vil det 

automatisk betyde en forøgelse af B&O’s markedsandele og derved salg. Endvidere vurderes 

det at eftersom eksklusiv aftalen med Samsung er ophævet, så er der også mulighed for at 

erobre markedsandele fra øvrige lyd-producenter ved at få integreret deres produkt i øvrige 

mobilproducenters produkter. På denne baggrund vurderes det fremtidige salgspotentiale på 5 

% årligt de næste 5 år. 

 

Automotive 

Baseret på afsnittet udvikling i bilsalg for B&O’s primære samarbejdspartnere under Pest-

analysen formodes det at markedsvæksten vil toppe i 2011/12 med 10 % og herefter være 
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faldende til 7 % i 2012/13 og herefter falder væksten årligt 2 %, hvilket vil blive direkte 

reflekteret i B&O’s salgsvækst på dette område. Der må dog tages forbehold for at 

gennemsnittet er et ikke-vægtet-gennemsnit. Den forventede stigning er lav ift. den tidligere 

udvikling, jf. figur 9. Dette skyldes, som også nævnt i afsnittet omkring udvikling i bilsalg for 

B&O’s primære samarbejdspartnere, at samarbejdsaftalen med BMW først er sat i kraft i 

2011. Ligeledes er de øvrige samarbejdsaftaler relativt nye, hvilket har sikret en 

forholdsmæssig stor vækst i omsætning tidligere år. Vi vurderer at der fortsat er en mulighed 

for høj vækst i de første par år, mens den derefter vil finde et lavere og mere stabilt niveau 

over tid. 

  

Audio & Video 

Området for Audio & Video er det område af omsætningen hvor tilgængeligheden af 

regnskabsmaterialet har været mest begrænset. B&O oplyser deres omsætning pr. land, 

hvilket er yderst relevant for dette forretningsområde, i modsætning til områderne ICE-power 

og Automotive som er B2B. Det mest optimale ville være at kunne få opgjort det reelle salg 

for Audio & Video pr. land renset for ICE-power og Automotive, men i årsrapporterne er det 

kun opgjort samlet pr. land for alle tre forretningsområder. Den samlede omsætning bliver 

fordelt med 79 % i Europa, 12 % i Asien, 6 % i USA og 3 % i øvrig verden. Den fremtidige 

omsætning for Europa kan til dels budgetteres ud fra forventet BNP jf. afsnittet i Pest-

analysen, ligesom BNP for Asien og USA kunne findes og anvendes til budgetteringen. 

Problemet i dette er at det ikke har været muligt at finde den reelle omsætning for Audio & 

Video, hvilket betyder at vi risikerer at en stigning i Automotive og ICE vil have indflydelse 

på 2 forskellige produktbudgetteringer, nemlig deres egen samt Audio & Video 

budgetteringen. Vi har derfor valgt at budgettere omsætningen for Audio & Video baseret på 

udviklingen i den BNP prognose, på 1,5 % med udgangspunkt i omsætningen for årsrapporten 

2010/2011. Dertil tillægger vi en værdi i form af en gunstig Pest-analyse på 1 %, samt 

potentialet i den nyligt indgåede apple-aftale jf. tidligere omtale i opgaven, på 2 %. Porters 

Five Forces viste en branche der var svær at penetrere, hvorfor vi ikke føler der er et behov 

for at indregne eventuelle risikofaktorer via en nedjustering af forventet salg. Derfor er der 

årligt budgetteret med en omsætningsvækst på 4,5 %.   
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AOH og NDA 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) har jf. afsnittet herom i regnskabsanalysen været i 

niveau fra 1,57 til 2,21. Da det er konkluderet at faldet i AOH hovedsageligt skyldes, at 

aktiverne ikke faldt forholdsmæssigt lige så meget som omsætningen i finanskrisen, vurderes 

faldet som værende irrelevant for vores budgetperiode. Dette skyldes at vi i budgetperioden 

ikke forventer fald i omsætningen, hvorfor vi heller ikke forventer yderligere fald i AOH. 

AOH er i 2009/2010 steget til 1,67, svarende til 6,7 % ift. 2008/09, mens det steg til 1,74 i 

2010/2011, en procentsats svarende til 4,3 %. Baseret på dette vurderer vi at AOH vil have en 

mindre stigning i løbet af de næste par år, hvorefter det vil ligge lige under et 2007/2008 

niveau på 2,05 i terminalperioden.   

 

Core OG fra salg før skat og driftsoverskuddet fra salg før skat 

OG vil ikke blive budgetteret direkte, men derimod tage udgangspunkt i en budgettering af 

bruttoavancen, samt efterfølgende en budgettering af de efterliggende omkostninger, i form af 

udviklingsomkostninger, distributions- og marketingsomkostninger samt 

administrationsomkostninger. Bruttoavancen faldt fra regnskabsåret 2006/2007 til 2010/2001 

fra 49 % til 43 %. Bruttoavancen har efterfølgende ligget stabilt omkring 43 %. De 43 % 

bruttoavance som har været niveauet for de sidste par år vurderes til at være et godt 

udgangspunkt for budgetteringen for det fremtidige niveau. Dette baseres, udover på de 

historiske tal, på at der ikke er udsigt til at verdensøkonomien ændrer sig markant 

fremadrettet. Vi vurderer dog at der er et grundlag i branchen for at få opjusteret 

bruttoavanceprocenten en anelse, eftersom Porters Five Forces identificerede gunstige forhold 

til leverandørerne, kunderne samt at der var få substituerende produkter og høje 

adgangsbarrierer. Derudover mener vi at den forventede udbygning af produktplatformen vil 

mindske produktionstiden og omstillingsomkostningerne. Dette vil spare penge, og derved alt 

andet lige forøge bruttoavanceprocenten. Vi vurderer derfor at bruttoavanceprocenten vil stige 

fra 43 % med 1 % i de kommende 3 år og ende på et stabilt niveau på 46 %.  

Udviklingsomkostninger, distributions- og marketingsomkostninger vurderes afledt af 

omsætningen. Der har ikke været indikationer af forhold som skulle påvirke omkostningerne 

særskilt, og vi har det derfor som en procentsats af omsætningen. I tidligere år har forholdet 

været som vist i figur 40. De fremtidige omkostninger budgetteres som andel i år 2010/11 
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med henholdsvis 6,02 % af omsætningen for udviklingsomkostninger samt 22,59 % for 

distributions- og marketingsomkostninger. 

 

Administrationsomkostninger er som set af figur 40 meget svingende. Dette skal dog ses i 

lyset af udskiftning i ledelsen. Administrationsomkostningerne er steget fra mio. 82,4 i 

2009/2010 til mio. 118,2 i 2010/2011 hvilket dog skal ses i lyset af omstrukturering i 

direktionen. Udskiftning af ledelsen, samt den ændrede strategi antages at have givet en del 

støj i regnskabstallene hvilket ikke gør dem helt nemt sammenlignelige. F.eks. er der mio. 

14,4 i fratrædelsesgodtgørelse47. På denne baggrund vurderer vi at 

administrationsomkostningerne overordnet set vil ligge i et fast interval på mio. 90 – 100, 

hvorfor vi har valgt et gennemsnit på mio. 95.   

 

Effektiv skatteprocent og driftoverskud fra salg efter skat 

Den effektive skatteprocent defineres som skat på driftsoverskud/driftsoverskud før skat48. 

Skatteprocenten i Danmark er 25 % 49, hvilket derfor må betegnes som udgangspunkt for den 

reelle effektive skatteprocent. Den effektive skatteprocent for et år kan påvirkes af 

permanente og tidsmæssige skattemæssige reguleringer. Tidsmæssige reguleringer vil 

udlignes over tid og derved ikke have indvirkning på den gennemsnitlige effektive 

skatteprocent. De permanente reguleringer vil derimod påvirke den effektive skatteprocent i 

positiv eller negativ grad afhængigt af forholdet, da disse ikke udlignes over tid. Vi har 

gennemgået skattenoten i B&O’s årsrapport side 91. Denne skattenote viser mindre 

permanente afvigelser, hvilket betyder en ændring i den effektive skatteprocent. B&O har 

opgjort den beregnede gennemsnitlige effektive skatteprocent i deres årsrapporter. Vi har 

gennemgået deres opgørelse og trukket de beløb ud vi mener ikke kan betragtes som 

tilbagevendende poster. Resultatet ses af figur 50. 

 

                                                
47 B&O årsrapport, noteoplysning omkring direktionens aflønning, side 85 
48 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 229 
49 http://www.tax.dk/artikler/selskabsskatteprocent.htm 
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Figur 50: Skatteprocent B&O 

  2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 Gennemsnit 
Effektiv skatteprocent jf. Årsrapporter 26,9 26,8 33,7 30,1   
        
Andet 1,4 -0,2 3 -14,5   
Regulering af skat vedrørende tidligere år -4,2 -1,2 -0,2 18,2   
Reduktion af selskabsskatten fra 28 % -25 % 12,1 0 0 0   

Delaktivering af tidligere ikke  
aktiverede skattemæssige underskud 0 0 -12,3 0   
  36,2 25,4 24,2 33,8 29,9 
 

På baggrund af figur 50, har vi valgt at budgettere med en effektiv skattesats på 30 %. 

Årsagen til at den ligger en anelse over det beregnede gennemsnit er at årsrapporten for 

2010/2011 må tillægges mere vægt end 2009/2010 årsrapporten da denne er nyere og derfor 

bør være mere retvisende.  

Andet driftsoverskud efter skat 

Andet driftsoverskud efter skat vedrører indtægter og omkostninger der ikke direkte relaterer 

sig til det primære resultat. Dette indebærer andre indtægter/omkostninger samt 

renteindtægter fra langfristede tilgodehavender mv. Derudover indeholder denne post også 

indtægter fra associerede selskaber. Vi betragter posten som uvæsentlig i forhold til den 

samlede værdiansættelse, hvorfor vi sætter posten til 0 % af salget i den budgetterede periode.   

 

Usædvanlige poster efter skat 

Usædvanlige poster omhandler restrukturering, forventede nedskrivninger o.l.50. Vi har i 

forbindelse med udarbejdelsen af Porters Five Forces, Værdikædeanalysen, Pest-analysen, 

den generiske strategi eller den generelle historie ikke identificeret forhold, som skulle have 

en indflydelse på disse poster. Vi har på baggrund af disse teorier mv. valgt at budgettere 

disse poster med 0 i budgettet.   

 

FGEAR og NFF 

Virksomhedens gearing, FGEAR, er omtalt under regnskabsanalysen. FGEAR er faldet efter 

aktieemissionen i regnskabsåret 2008/2009 til et niveau omkring 8,33 i 2010/2011, jf. figur 42  

dupont-pyramiden niveau 1 – B&O. B&O er primært finansieret igennem realkreditlån. 

                                                
50 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 230 
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Realkreditlånene bliver afdraget med ca. mio. 5 om året51, hvilket vurderes uvæsentligt. Vi 

budgetterer derfor med en FGEAR på 8,33 igennem hele budgetperioden. 

NFF bliver beregnet som:  

 

På baggrund af det beregnede NDA jf. ovenstående afsnit kan NFF således beregnes i 

budgetopstillingen.  

 

Lånerente efter skat og NFO 

Budgetteringen af lånerenten før skat har taget udgangspunkt i nedenstående formel:  

 

  

 

På baggrund heraf har vi budgetteret med en effektiv lånerente før skat på 13,5 % i hele 

budgetperioden. Den beregnede rente er herefter blevet anvendt til at beregne de netto 

finansielle omkostninger (NFO) før skat. NFO er blevet beregnet som: 

 

Minoritetsinteresserne og deres andel af koncernresultatet 

Minoritetsinteresserne er den del moderselskabet ikke ejer af den samlede egenkapital. Dette 

beløb er svært at budgettere hvorfor vi blot har antaget at denne vil være konstant 

repræsenteret som en procentdel af NDA. Procentsatsen anvendt er den samme som var 

repræsenteret pr. ultimo regnskabet for 2010/2011. Eftersom minoritetsinteresserne antages 

som en konstant procentdel, forventes deres overskudsandel ligeledes at være en konstant 

procentdel. 

 

Totalindkomst 

Totalindkomsten bliver herefter beregnet jf. nedenstående formel: 

 

 

 

Egenkapitalen 

Egenkapitalen er et residualprodukt ud fra budgetterne og følgende ligning: 

                                                
51 Egne observationer i årsrapporten  
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Nettodividende payout 

Nettodividenden er ligesom egenkapitalen et residualbeløb. Det beregnede cash-flow bliver 

enten opsparet i virksomheden eller udbetalt som udbytte. Da FGEAR er budgetteret som 

konstant bliver dividenden anvendt som residualbeløb for at sikre at kapitalstrukturen er som 

ønsket igennem hele budgetperioden. Såfremt der opstår situationer der skal finansieres så vil 

nettodividende fremkomme som et negativt beløb. Dette skyldes at der ikke betales udbytte 

men bliver indhentet likvider for at bibeholde kapitalstrukturen. I denne forbindelse har vi 

antaget at eventuelle finansieringsomkostninger måtte andrage kr. 0.  
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Værdiansættelse 
 

Afsnittet vil danne rammerne for værdiansættelsen af B&O, med udgangspunkt i DCF 

modellen. Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i budgetterne fra den femårige 

budgetperiode, samt terminalværdien. Indledningsvist vil WACC samt forventet fremtidig 

vækst blive beregnet.   

 

WACC 

WACC står for Weighted average cost of capital og er på dansk oversat til vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. WACC’en er et udtryk for afkastkravet for långivere og 

investorer mv.. WACC står i kontrast til afkastningsgraden, der er et udtryk for hvilket 

omfang virksomheden er i stand til at forrente den investerede kapital. Såfremt 

afkastningsgraden overstiger WACC vil der skabes en merværdi i selskabet. 

WACC’en beregnes som52: 

 

    

  

hvor; 

VO
E  = Markedsværdi af egenkapital 

VO
VFF  = Markedsværdi af netto finansielle forpligtigelser 

VO
NDA  = Markedsværdi af virksomheden 

ke = ejernes afkastkrav  

kg = finansielle omkostninger efter skat 

 

Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen skal fastsættes for at anvende den beregnede WACC i en reel beregning. 

Kapitalstrukturen skal fastlægges vha. markedsværdier53. Dette er et problem i sig selv 

eftersom det er selve markedsværdien der er formålet med opgaven. På baggrund af dette er vi 

                                                
52 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 54 
53 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 55 
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nødsaget til at estimere kapitalstrukturen. Dette estimat kan tage udgangspunkt i en ønsket 

kapitalstruktur fra virksomhedens side samt eventuel sammenligning med sammenlignelige 

selskaber. Vi har valgt at udlade sammenligning da vi ikke finder at der er tilstrækkelig 

datagrundlag fra sammenlignelige virksomheder til at retfærdiggøre denne metode. På denne 

baggrund anvendes udelukket den ønskede kapitalstruktur. B&O har ikke omtalt deres 

ønskede kapitalstruktur i årsrapporterne, men aktieemissionen i 2009 giver foranledning til at 

tro at de gerne vil holde soliditeten på et højt niveau.  

 

Figur 49 viser en forbedret soliditetsgrad igennem årene, og sammen med aktieemissionen 

vurderer vi at B&O har ønsket at fremstå som en solid virksomhed med en stabil egenkapital. 

Optimalt set burde WACC beregnes for hvert af de kommende budgetår, og vi kunne således 

anvende en forskellig kapitalstruktur fra år til år. Vi har valgt ikke at budgettere med 

svingende kapitalstruktur, da vi ikke føler der er tilstrækkelige argumenter for dette. Vores 

kapitalstruktur er budgetteret som værende 61,3 % EK igennem hele perioden, hvilket er 

udgangspunktet i egenkapitalen i årsrapporten 2010/11 jf. figur 51.  

Fremmedkapitalomkostninger 

De budgetterede cashflows er baserede på tal efter skat, hvilket betyder at afkastkravet fra 

lånegivere ligeledes skal tage beregnes efter skat. Fremmedkapitalomkostninger kan opgøres 

som jf. nedenstående formel54.  

 
 

rf = risikofri rente 

rs = selskabsspecifik risikotillæg 

t = selskabsskatteprocenten 

 

De enkelte vil blive uddybet i følgende underafsnit.  

Risikofri rente 
Den risikofri rente er den rente der vurderes at være opnåelig ved en risikofri investering. I 

teorien kan der argumenteres for at ingen investering vil være komplet risikofri, eftersom hele 

lande kan gå konkurs. I praksis bliver der dog anvendt den effektive rente for den 

                                                
54 Regnskabsanalyse og værdiansættelse side 56 
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toneangivende 10-årige statsobligation. Virksomhedens opdeling af langfristet og kortfristet 

gæld har ingen påvirkning på længden af obligationen, og den 10-årige statsobligation bør 

således anvendes uagtet af længden af den optagede gæld55. Den effektive rente på den 

toneangivende 10-årige statsobligation var pr. 31. august 2011 på 2,35 %56. 

Selskabsspecifikt risikotillæg 
Risikotillægget repræsenterer det tillæg som lånegiver kræver for at opveje den risiko, der er 

for at selskabet ikke kan tilbagebetale lånet. Risikotillægget er således specifikt fra selskab til 

selskab eftersom det må vurderes at forskellige selskaber har forskellige risici. Selskaber med 

høje udgangsbarrierer vil have højere risikotillæg eftersom en konkurs i sådanne tilfælde vil 

betyde mindre realiserede aktiver. Det selskabsspecifikke risikotillæg vil blive vurderet ud fra 

en kreditrating samt den historiske lånerente.  

Kreditrating er et offentligt tilgængeligt ratingsystem, der vurderer virksomheders 

kreditværdighed baseret på virksomhedens forhold. Vi har forsøgt at tage udgangspunkt 

ratingsystemerne fra standard and poors, moody’s og fitch. B&O har desværre ikke fået 

tildelt en kreditrating som kan anvendes i beregning af vores risikotillæg. Vi har undersøgt 

hvorvidt Loewe AG har fået en kreditrating, eftersom dette vurderes som mest 

sammenligneligevirksomhed. Loewe AG har desværre heller ikke fået en kreditrating, hvorfor 

disse ratings ikke kan anvendes direkte. 

En anden indikator på risikotillægget er den reelle lånerente. Den budgetterede reelle 

lånerente er budgetteret ud fra den historiske lånerente, hvorfor begge i realiteten kan 

anvendes. Vi har valgt at anvende den budgetterede reelle lånerente, som jf. afsnit herom er 

på 13,5 % før skat. Denne lånerente er et udtryk for hvad virksomheden låner penge til. På 

denne måde kan vi beregne det anvendte risikotillæg når den risikofrie rente fratrækkes.  

Den reelle lånerente før skat er på 10,125 %. Fratrukket den risikofri rente på 2,35 giver dette 

et vurderet risikotillæg på 7,775 %.  

Som et supplement til beregning og vurdering af risikotillægget har vi taget udgangspunkt i 

Standard & Poor’s nøgletal for beregning af kredit rating. 

 

B&O nøgletal efter Standard & Poor’s: 

 

                                                
55 FSR: Fagligt notat… side 53 
56 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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Figur 51: B&O Nøgletal 

Adjusted key industrial financial ratios for B&O 
  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 
EBIT interest coverage 5,44 7,34 9,21 9,41 9,58 9,74 
EBITDA interest coverage 19,29 21,19 23,07 23,26 23,44 23,60 
Free operating cashflow/total debt -2,34 % 1,29 % 4,64 % 5,55 % 6,42 % 6,93 % 
Funds from operations/total debt 40,47 % 44,46 % 48,39 % 48,80 % 49,16 % 49,50 % 
Return on capital 4,39 % 5,92 % 7,42 % 7,56 % 7,69 % 7,81 % 
Operating income/sales 12,24 % 13,39 % 14,52 % 14,64 % 14,74 % 14,84 % 
Long-term debt/capital 7,69 % 7,69 % 7,69 % 7,69 % 7,69 % 7,69 % 
Total debt/capital 33,11 % 33,11 % 33,11 % 33,11 % 33,11 % 33,11 % 

Kilde; Egen tilvirkning 

  

Dette placeret B&O i følgende kreditkategorier på de enkelte nøgletal:  

 

Figur 52: Kreditrating 

Adjusted key industrial financial ratios for B&O 

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 
EBIT interest coverage BBB   A   A   A   A   A  
EBITDA interest coverage AA   AA   AA   AA   AA   AA  
Free operating cashflow/total debt B B BB BB BB BB 

Funds from operations/total debt BBB A A A A A 

Return on capital CCC CCC B B B B 

Operating income/sales B-CCC B-CCC B-CCC B-CCC B-CCC B-CCC 

Long-term debt/capital AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

Total debt/capital AA AA AA AA AA AA 

Kilde; Egen tilvirkning 

  

Usikkerheden ved at bruge Standard & Poor’s model er, at deres opstillede finansielle 

nøgletal er tilbage fra årene 1998-2000 og er beregnet på baggrund af en række amerikanske 

industriselskaber som er underlagt andre forhold og faktorer end B&O er i dag.  

Derudover skal en kredit rating baseres på en kvalitativ vurdering af det enkelte selskab, hvor 

der undersøges og analyseres hvorledes den enkelte virksomhed håndterer disse driftsmæssige 

og finansielle risici. 

Da B&O opererer på et marked uden flere sammenlignelige virksomheder findes der ikke 

branchebaserede finansielle nøgletal som vi kan henvise til, hvorfor vi benytter både Standard 

& Poor’s samt den historiske reelle lånerente som indikator for vores beregning af 

risikotillægget. Idet Standard & Poor’s nøgletal er af ældre dato vægter vi den historiske 
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reelle lånerente højere end en generel kredit rating idet vi antager denne bedre afspejler 

B&O’s nuværende risikotillæg. 

  

Såfremt vi tager udgangspunkt i Standard og Poor’s finansielle otte finansielle nøgletal ligger 

B&O repræsenteret i alle ratings kategorier.  

B&O opnår AA og AAA i henholdsvis nøgletallene ”total debt/capital” og  ”long-term 

debt/capital”, men når vi kigger på de historiske tal for 2010/11 udgør immaterielle aktiver 39 

% af egenkapitalen, hvorfor vi mener dette bør trække vurderingen af disse nøgletal ned. 

B&O opnår BBB-A og AA i henholdsvis nøgletallene ”EBIT” og  ”EBITDA”, men vi 

vurderer usikkerheden i dette nøgletal som høj, idet omsætningen er den største 

usikkerhedsfaktor i budgettet. Derfor mener vi dette bør trække vurderingen ned af disse 

nøgletal. 

B&O opnår B til A i henholdsvis nøgletallene ”FOCF” og  ”FFO”, men vi vurderer ligeledes 

usikkerheden i disse nøgletal som høj, idet omsætningen ligeledes er den største 

usikkerhedsfaktor i budgettet. Derfor mener vi dette bør trække vurderingen ned af disse 

nøgletal. 

B&O opnår CCC-B i nøgletallet ”Operating income/sales”, og i nøgletallet ”ROC” rates de 

ligeledes til CCC-B, hvilket er den dårligste rating man kan opnå.  

Vi har på denne baggrund vurderet B&O som helhed og vores vurdering i forhold til Moody’s 

nøgletal vil placere B&O i kreditkategorien B [2] som giver et risikotillæg på 3,67 %.[3]    

  

Risikotillægget beregnet ved hjælp af den ”den reelle lånerente” er på 7,775 % mens Moody’s 

risikotillæg er på 3,67 %. Risikotillægget ligger derfor imellem disse to tal som vi har vægtet 

henholdsvis 50/50, hvorfor vores risikotillæg i værdiansættelsen bliver på 5,72 %.   

 

Selskabsskatteprocenten 
Eftersom fremmedkapitalomkostningerne skal indgå efter skat kræves et kendskab til 

selskabsskatten. Den anvendte selskabsskatteprocent er ikke den officielle men den effektive, 
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hvilket er blevet estimeret i budgettet. Den estimerede selskabsskatteprocent er på 30, hvilket 

bliver anvendt i hele budgetperioden, hvorfor vi også anvender denne til beregning af 

fremmedkapitalomkostningerne.  

 

På baggrund af disse oplysninger kan fremmedkapitalomkostningerne beregnes som 

Kg = (2,35 + 5,72 ) * (1-0,3) = 5,65 

 

Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav vil blive beregnet ud fra Capital Asset Pricing Modellen (CAPM). 

Modellen er en af de mest anvendte modeller til brug for beregning af ejernes afkastkrav. 

Modellens udgangspunkt er virksomhedens afkast sammenholdt med markedsporteføljen, i 

hvilken der ikke e ren specifik virksomhedsrisiko eftersom denne diverficeres bort57. CAPM 

modellen tager udgangspunkt i nedenstående formel:  

 

ke = rf + βEK * (rm – rf) 

 

hvor, 

ke  = ejernes afkastkrav 

rf  = risikofri rente 

βEK  = Egenkapitalens systematiske risiko 

rm  = afkast på markedsportefølje 

 

Den risikofrie rente for ejernes afkastkrav er lig med den risikofri rente for fremmedkapitalens 

afkastkrav, hvilket var den toneagivende 10-årige statsobligation.  

 

Estimering af beta 
Beta er den systematiske risiko for en aktie i forhold til markedsporteføljen. CAPM antager at 

den usystematiske risiko ved aktiehandel bliver diversificeret væk, og det således kun er den 

systematiske risiko der skal tages højde for, og således indgå i prisdannelsen på aktien. Den 

systematiske risiko, beta, kan tolkes jf. figur 53.  
                                                
57 Regnskabsanalyse af Christian Petersen, side 217-218 
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Figur 53: Beregning af beta 

Beta Værdi 

β = 0 Risikofri investering       

0 < β < 1 
Investering med mindre risiko end 
markedsporteføljen 

β = 1 Risiko som markedsporteføljen     

β > 1 
Investering med større risiko end 
markedsporteføljen 

Kilde; Christian Petersen, side 218  

Udgangspunktet for estimeringen af beta har været anvendelse af ”common sense” metoden. 

Metoden tager udgangspunkt i den forståelse vi har fået af virksomheden igennem den 

strategiske analyse og regnskabsanalysen. Denne forståelse vil give os muligheden for at 

sammenligne B&O med markedet generelt, og således vurdere beta forholdsmæssigt i forhold 

til figur 54. Som figuren viser, så vil beta estimeres som værende over 1 såfremt den samlede 

risiko vurderes at være større end markedet, mens den vil være under 1 såfremt den vurderes 

mindre end markedet. Figur 54 er udarbejdet af FSR og kan give en indikation af beta 

niveauet ud fra driftsmæssig og finansiel risiko.  

 

Figur 54: Common sense 

Beta Estimat 

Driftsmæssig 
risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta 
Lav  Lav   Meget lav   0,4-0,6  
Lav  Neutral   Lav   0,6-0,85  
Lav  Høj   Neutral   0,85-1,15  

Neutral  Lav   Lav   0,6-0,85  
Neutral  Neutral   Neutral   0,85-1,15 %  
Neutral  Høj   Høj   1,15-1,40  

Høj  Lav   Neutral   0,85-1,15  
Høj  Neutral   Høj   1,15-1,40 %  
Høj  Høj   Meget høj   1,40 +  

Kilde; FSR 2002 

 

Driftsmæssig risiko 

Den strategiske analyse kombineret med rentabilitetsanalysen har gjort det muligt at vurdere 

den nuværende og fremtidige driftsmæssige risiko for B&O.  
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B&O er et high-end differentieret brand der henvender sig til en afgrænset del af det samlede 

marked. B&O’s priser er væsentlige højere end almindelige elektronikprodukter, hvilket 

vurderes at gøre dem mere konjunkturfølsomme end de øvrige elektronikproducenter.  

Den samlede driftsmæssige risiko er på dette grundlag vurderet til værende høj.   

  

Finansiel risiko 

B&O gennemførte i 2009 en aktieemission for at indhente kapital til investeringer samt 

afdrage på gæld. Denne aktieemission nedbragte virksomhedens finansielle risiko, og der har 

ikke været efterfølgende ting der skulle kunne påvirke denne markant. Virksomhedens 

finansielle gearing har jf. regnskabsanalysen ligget på et stabilt niveau, og som det nævnes er 

virksomhedens gæld primært finansieret igennem realkreditlån. Realkreditlånene må betegnes 

som værende relativt sikre, hvorfor der tillades at ses bort fra eventuelle problemstillinger i 

lighed med de amerikanske sub-prime lån.  

Den finansielle risiko vurderes derfor som værende neutral.  

 

En høj driftsrisiko og en neutral finansiel risiko giver jf. figur 54 en betaværdi på 1,15-1,4.  

For at prøve at opnå en ekstern verificering af dette interval af betaværdien har vi fået indsigt i 

en aktieanalyse fra Jyske Bank58. Vi har været kritiske ved gennemlæsning af denne 

aktieanalyse men vurderer at Jyske Bank er uafhængige fra B&O generelt, og at de må 

formodes at have professionelle administrative retningslinier der sikrer at 

investeringsmedarbejdere ligeledes er uafhængige fra de analyserede virksomheder. Vi mener 

derfor at materialet er af tilpas karakter til at kunne indgå i opgaven som sekundært materiale. 

Vi formoder endvidere at analysen er repræsentativ for virksomheden, til trods for at den er 

fra januar, mht. beta-værdien eftersom kapitalstruktur er uændret siden udgivelsen.  

Aktieanalysen anvender en betaværdi på 1,2 hvilket ligger indenfor vores estimerede niveau.  

 

På baggrund af vores common sense og aktieanalysen vurderer vi at en betaværdi på 1,2 er 

forsvarlig at anvende i forbindelse med beregning af ejernes afkastkrav.  

 

                                                
58 Aktieanalyse B&O 20.01.11 udarbejdet af Rune Mølller 
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Markedsporteføljens risikopræmie 
Markedsporteføljens risikopræmie er den præmie som investor kræver for at investere i aktier 

frem for den risikofri rente59. Såfremt der ikke var risikopræmie ville forventningen til 

afkastet være det samme, hvilket betyder at investor udelukkende ville investere på baggrund 

af risiko. Dette ville betyde at investor aldrig ville investere i andet end risikofri rente.  

PWC udarbejdede i 2010 en artikel omkring deres undersøgelser af aktiemarkedet fra 2005 til 

2010. Denne undersøgelse viste at 82 % af markedet anvender en markedsrisikopræmie på 

mellem 4 og 5 %. Den gennemsnitlige markedsrisikopræmie er på 4,9 % hvilket vi finder 

anvendeligt i vores opgave.  

 

På baggrund af formlen for ejernes afkastkrav kan det beregnes som følger: 

 

Ke = 2,25 + 1,2 * 4,9 = 8,13 

 

På baggrund af estimeringen af afkastkravet fra indskydere af fremmedkapital samt ejernes 

afkastkrav kan WACC fastsættes som følger: 

 

WACC = 0,63 * 8,13 + 0,37 * 5,65 = 7,21 

 

 

                                                
59 FSR: ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 
virksomheder og virksomhedsandele”, side 59 
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DCF-modellen 

DCF-modellen bliver anvendt til værdiansættelse af B&O. Modellen tager udgangspunkt i det 

tilbagediskonterede frie cash flow for den 5årige budgetperiode tillagt terminalværdien.  

 

De tidligere afsnit har omhandlet den forventede økonomiske udvikling for B&O.  

Resultatet af DCF modellen fremgår af figur 55. Der henvises til bilag 5 for en mere 

specificeret beregning. 

 

Figur 55: Resultat af DCF model 

PV af FCFF 2011/12 til 2015/16 410,17 
Terminalværdi 1)  

PV af TV 1.604,81 

Virksomhedsværdi 2.014,98 

Bogført værdi af NFF -127,50 

Værdi af egenkapital 1.887,48 

Værdi af minoritetsinteresser -0,73 
Værdi af egenkapital 1.886,75 

Værdi pr. aktie (36,2 mio. stk.) 52,06 
   
1) TV = 303,79/(WACC - Vækst) = 2.219,46 
   
Wacc 0,0721 
G 0,015 

Antal aktier 31. maj 2011 36.244.014 
Minoritetsinteresser værdi 31. maj 
2011 0,6 

Bogført værdi af NDA 2010/2011 1.665,80 
Andel af minoriteter 0,04 % 

Værdi af NDA  2.015 
Estimeret værdi 
minoritetsinteresser 0,73 

 

 

Den samlede værdi af B&O, mia. kr. 1.886,75, som fremgår af figur 55, svarer til en aktiekurs 

på kr. 52,06 for en B&O aktie.. 
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Følsomhedsanalyse 

Budgetter og værdiansættelser vil altid indeholde usikre faktorer. Jo længere tidsperiode, jo 

større sandsynlighed vil der være for afvigelser i budgetting i forhold til de realiserede tal. 

Udover usikre faktorer i form af budgetafvigelser, vil forskellige investorer også have 

forskellige holdninger til de anvendte forudsætninger. Investorer kan have forskellig 

opfattelse af hvorvidt risikotillæg på WACC er tilstrækkeligt samt eventuelt hvordan de 

vurderer den fremtidige vækst generelt.  

Dette afsnit vil forsøge at foretage følsomhedsanalyser, hvilket skal være behjælpeligt med at 

klarlægge hvor følsom værdiansættelsen er overfor ændringer i finansielle værdidrivere. 

Konkret tager afsnittet udgangspunkt i hvilken betydning for værdiansættelsen en ændring af 

de fire vigtigste parametre vil have. De fire parametre er budgetteret stigning i omsætning, 

EBIT %, beregnet WACC samt forventet vækst i terminalperioden. Vi har valgt at holde 

WACC og forventet vækst i terminalperioden sammen samt omsætning og EBIT % sammen i 

to separate følsomhedsanalyser. Figurerne har til formål at supplere den oprindelige 

værdiansættelse og således vise hvordan aktiekursen bliver påvirket, såfremt de respektive 

parametre ændres.  

 

Figur 56 viser følsomhedsanalysen af WACC sammenholdt med budgetteret omsætning.  

Figur 56: Følsomhedsanalyse WACC/G 

    DCF-modellen følsomhedsanalyse 

    Vækst i terminalperioden 

    0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 

W
A

C
C

 5,21 %         61,45          67,83          75,92          86,53         101,06  

6,21 %         52,06          56,30          61,45          67,83          75,92  

7,21 %         45,46          48,49         52,06          56,30          61,45  

8,21 %         40,58          42,85          45,46          48,49          52,06  

9,21 %         36,81          38,58          40,58          42,85          45,46  
Kilde; Egen tilvirkning 

 

Det kan konstateres, at vores værdiansættelse er yderst følsom overfor ændringer begge valgte 

parametre. Såfremt WACC ændrer sig, eventuelt på grund af forskellige risikoprofiler hos 

forskellige investorer, medfører det væsentlige ændringer for kursen for en B&O aktie. 
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Ligeledes udgør selv en lille ændring i væksten i terminalperioden betydelige ændringer i 

kursen for B&O 

 

Figur 57 viser følsomhedsanalysen af EBIT % sammenholdt med udviklingen i omsætningen. 

 

Figur 57: Følsomhedsanalyse omsætning/ Ændring I EBIT 

    DCF-modellen følsomhedsanalyse 

    ∆ omsætning 

    -20,00 % -10,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 

∆
 E

B
IT

 -2,00 %         25,71          26,57          27,43          28,29          29,15  

-1,00 %         35,56          37,65          39,74          41,83          43,93  

0,00 %         45,41          48,73         52,06          55,38          58,71  

1,00 %         55,26          59,82          64,37          68,93          73,48  

2,00 %         65,40          70,90          76,69          82,47          88,26  
Kilde; Egen tilvirkning 

 

 

Det kan også her konkluderes, at vores værdiansættelse er yderst følsom overfor ændringer i 

begge parametre. Dog er aktien mere påvirket af udviklingen af ændringer i EBIT end i 

udviklingen af omsætningen.  

 

Vi har gennem følsomhedsanalysen konkluderet, at vores værdiansættelse er yderst følsom. 

Såfremt vi forsøger, at fastlægge en kurs inden for vores sorte kasse, får vi en aktiekurs i 

intervallet 37,65-68,93 DKK pr. aktie. Spændet illustrerer fint hvor følsom vores 

værdiansættelsesmodel er. 

 

Sammenligning af B&O og Loewe AG 

Vi vil i dette afsnit sammenligne selskaberne B&O’s med konkurrenten Loewe AG med 

henblik på vurdering af sammenligneligheden og til brug for validiteten af den senere 

værdiansættelse med udgangspunkt i multipler.   

Såfremt vi finder sammenligneligheden stor samt at validiteten af de beregnede værdier er 

tilstede vil værdiansættelsen med multipler indgå i den samlede værdiansættelse med en 

vægtet andel. Såfremt vi ikke finder værdiansættelsen med multipler anvendelig kan den i 
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stedet give en indikation om den estimerede værdi af B&O aktien  med DCF-modellen ligger 

i den lave eller høje ende. 

 

Værdiansættelsen med multipler er en markedsbaseret værdiansættelse. Værdien fastsættes 

med udgangspunkt i markedsprisen (aktiekursen) for sammenlignelige virksomheder.  

 

Såfremt B&O og Loewe AG ikke er sammenlignelige falder det fundamentale grundlag for 

denne værdiansættelsesmetode væk. De faktorer som sammenligneligheden skal vurderes på 

baggrund af, er de forhold, der er væsentlige for værdiansættelsen af virksomhederne.  

 

Christian V. Petersen og Thomas Plenborg anfører en række overordnede forudsætninger som 

bør overholdes til brug for sammenligning af multiple idet vi har afgrænset os fra en 

fundamental analyse af Loewe AG:60 

 

• Virksomhederne skal have samme regnskabspraksis på relevante regnskabsposter 

• Virksomhederne skal have samme rentabilitet 

• Virksomhederne skal have samme forventede vækst i omsætning og indtjening 

• Virksomhedernes driftsmæssige og finansielle risiko skal være i samme 

størrelsesorden 

 

Ovenstående 4 punkter vil i efterfølgende afsnit i regnskabsanalysen blive analyseret for B&O 

og senere i afsnittet ”Peer analysen” for Loewe AG, hvor de analyserede punkter vil blive 

sammenfattet for både B&O og Loewe AG. 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Begge selskaber aflægger i overensstemmelse med IFRS så set ud fra overordnet betragtning 

bør deres indregningskriterier m.v. være ens og sammenlignelige. De to væsentlige 

regnskabsposter omsætning og udviklingsomkostninger er dog konkret sammenholdt for 

eventuelle uoverensstemmelser, idet vi her mener der kan være væsentlig forskelle som skal 

korrigeres i sammenligningsgrundlaget. 

                                                
60 Revision & Regnskab September 2003 “Værdiansættelse - En oversigt over modeller til værdiansættelse og 

praksis på området” 
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Regnskabspraksis 

Omsætning 

Loewe AGs AG regnskabspraksis på dette område er ” Sales revenues and other operating 

income are regonized as spoon as the services have been rendered or the goods or products 

have been delivered or the risk has been transferred to the customer” 61 

 

Der er således fuldstændig identisk regnskabspraksis for indregning af omsætning, hvorfor 

der ikke skal korrigeres her. 

 
Udviklingsomkostninger 

Loewe AG regnskabspraksis på dette område følger IAS 38 og er derfor sammenlignelig med 

B&O praksis for indregning af udviklingsprojekter.  

Loewe AG afskriver dog deres udviklingsomkostninger over 2 år, hvorimod B&O afskriver 

over en længere periode på mellem 3-6 år. Dette er altså en længere afskrivningsperiode på 

1,5 – 3 gange, hvorfor B&O’s aktiverede udviklingsomkostninger, alt andet lige, er højere 

end Loewe AG.   

 

Ser man på afskrivningerne i udviklingsomkostningerne over tid har afskrivningsperioden kun 

relevans i regnskabsanalysen såfremt der aktiveres ekstraordinært lidt/meget i 

analyseperioden.  

 

Ser man på afskrivningerne de sidste 5 år for B&O ligger disse i niveau 116-163 mio. kr. pr. 

år med 138 mio. i 2010/2011 og 131 i 2009/2010.  

Afskrivningerne de sidste 5 år for Loewe AG ligger i niveau 67-75 mio. kr. pr. år.  

 

Det er derfor vurderet, at begge selskabers årlige aktiverede udviklingsomkostninger ligger i 

et stabilt niveau. Derfor er konklusionen, at de forskellige afskrivningsperioder, på denne 

baggrund ikke har væsentlig indvirkning på vores konklusioner i regnskabsanalysen, idet det 

årlige afskrivningsniveau over tid bliver udlignet. 

    

                                                
61 Loewe AG årsrapport 2010 side 87 
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Rentabilitet 

Figur 58: EBIT Margin 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Som det kan ses af ovenstående figur er der stor forskel på B&O’s og Loewe AGs AGs EBIT-

margin. B&O’s margin har svinget fra 12,2 % til – 17,9 %, så tallene indikerer, at B&O har 

været igennem en turn-around fase. Sammenholder man de to virksomheders EBIT margin 

kan man se, at Loewe AG ikke har haft en margin på over 7,6 % de sidste fem regnskabsår og 

EBIT ligger i niveau 3,8-7,6 % hvis der ses bort fra 2010 hvor de har underskud. Det vi har 

hæftet os ved er at B&O i 2006/2007 har formået en EBIT-margin på 12,2 % som ligger tæt 

på deres målsætning på 12 % i fremtiden. Så højt har Loewe AGs EBIT margin aldrig været 

og kigger vi yderligere fem år tilbage for begge virksomheder har B&O’s EBIT ligget mellem 

7-12 %, hvor Loewe AG har ligget mellem 6 % og -12 %62.  

 

 

                                                
62 Årsrapporter 2001/2001 – 2005/06 for B&O og Loewe AG 



   
   

 
  Side 109 af 136 

Figur 59: B&O og Loewe AG omkostninger i forhold til omsætning 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Nedbryder man tallene yderligere for de to selskaber er det tydeligt, at B&O ligger med et 

højere dækningsbidrag end Loewe AG. Hvor B&O i perioden har haft en dækningsbidrag på 

43-49 % ligger det tilsvarende på 25-35 % for Loewe AG.  

B&O’s højere dækningsbidrag hænger sammen med en højere slutpris til kunderne end tyske 

Loewe AG som har prissat sig et stykke under B&O63.  

Sammenligner man med udviklingsomkostninger ligger B&O en anelse højere end Loewe 

AG, men tendesen er de nærmer sig hinanden. Ligeledes ligger B&O afskrivninger 4-6 % 

højere en Loewe AG’s hvilket skyldes større udviklingsomkostninger. 

Sammenligner man salgsomkostninger og administrationsomkostninger ligger B&O 2-3 % 

højere på salgsomkostninger og 1 % på administrationsomkostninger  

  

Overordnet set er de to virksomheder sammenlignelige ud fra ovenstående figur med 

konklusionen er, at B&O bruger lidt flere penge på udvikling og salgsomkostninger men 

tilsvarende har prisfastsat der slutpriser højere end Loewe AG og derfor formentligt vil 

realisere en højere bundlinje ved omsætningsfremgang. 

 

                                                
63 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/131430/konkurrent_udstiller_bang_olufsens_store_problem.html 
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Fremtidig forventet vækst og indtjening 

Ser man på B&O’s fremtidige forventninger ligger deres egne forventninger med deres nye 

strategi på en omsætning på mellem 8-10 mia. kr. med en EBIT margin over 12 % - dog uden 

nogen konkret tidshorisont. 

Samtidig forventer B&O for regnskabsåret 2011/2012 et overskud på 100 mio. og en 

omsætning på 3.000 mio. og indirekte i samme niveau i 2012/2013 idet de skriver i deres 

årsrapport at 2011/2012 og 2012/2013 er rekonstruktionsår64. Ligeldes undtrykker B&O flere 

steder i årsrapporten at strategien bliver effektueret under forudsætning af omsætningen og 

heraf likviditeten. 

Vi vurderer derfor mere at omsætningen på 12 mia. og en EBIT på 12 % er ledelsens 

vurdering af B&O’s fremtidige potentiale frem for en decideret målsætning fra B&O. 

 

Loewe AG har til trods for en ny strategi i 2010 ikke talmæssigt angivet andet i deres 

årsrapport for 2010 end, at de forventer at omsætte for 340 mio. EUR (2.533 mio. DKK) og 

opnå et positivt resultat for 2011.65 Dog skriver Loewe AG at de forventer at ekspandere uden 

for deres primære marked i EU.66  Loewe AG har historisk ligget på en omsætning på mellem 

2,2-3 mia. kr. 

 

Vi har vurderet omsætningen som en KPI for B&O og deraf også Loewe AG. Derfor mener vi 

at det er meget relevant at sammenligne de to virksomheders omsætningen for vurdering af 

sammenligneligheden. På nuværende tidspunkt er den faktiske realiseret omsætning relativt 

tæt på hinanden for begge selskaber de sidste 3 regnskabsår, hvorfor vi ud fra denne 

betragtning mener de to selskaber kan sammenlignes.  

 

Ligeledes beskriver både B&O og Loewe AG i deres seneste årsrapporter tre væsentlige 

sammenfaldne punkter som en del af deres nye strategi. Disse 3 punkter er vurderet til at være 

nogle kerneelementer i begge selskabers nye strategier og derfor en vigtigt for vurdering af 

den fremtidige indtjening. 

 

Begge selskaber nævner i deres strategier: 

                                                
64 B&O regnskab  
65 Loewe AG årsrapport 2010 side 13 
66 Loewe AG årsrapport 2010 side 22 
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• Større integration imellem udviklingsafdelinger67  

• Omstrukturering til fladere organisation 

• Hurtigere produktudvikling  

• Fokus på branding  

  

Med udgangspunkt i den historiske omsætning og de to selskabers nye strategier som på 

mange punkter er sammenfaldende, mener vi de to selskaber er sammenlignelige med hensyn 

til fremtidig vækst og indtjening. 

 

Driftsmæssig- og finansiel risiko 

Den driftsmæssige risiko kan opdeles i tre kategorier:68 

• Eksterne risici 

• Strategiske risici 

• Operationelle risici 

 

Eksterne ricisi 

Vi har vurderet at begge virksomheder har nogenlunde samme eksterne risici. Dog er B&O 

lidt mere udsat eftersom en større del af omsætningen 13 % i 2010/2011 var til Asien og 

øvrige verden, hvor Loewe AG i 2010 solgte 2 % uden for EU. 

 

Strategiske risici 

Vi har vurderet at begge virksomheder har stort set samme vilkår.  

 

Operationelle risici 

Kigger man på de to virksomheder er de begge stiftet tilbage 1920’erne og har derfor begge 

bevist at deres forretningsmodel er bæredygtig. Dog har B&O et bedre brand på verdensplan 

end Loewe AG idet de sælger deres produkter i flere lande. I Europa som er begge selskabers 

primære markeder, er det vores vurdering at de konkurrerer på lige vilkår.  

Kigge man på de to selskabers distributionsnet er disse indrettet nogenlunde identiske med 

specialbutikker og Shop-in-Shop løsninger.  

                                                
67 Loewe AG årsrapport 2010 side 59 og B&O årsrapport 2010/2011 side XX 
68 Regnskabsanalyse side 227 
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Vi har derfor vurderet, at den driftsmæssige risiko er ens således en sammenligning af 

selskaberne kan bruges til analysebrug. 

 

Den finansielle risiko kan opdeles i to kategorier:69 

• Finansiel gearing 

• Lånekarakteristika 

 

Finansiel gearing 

Figur 60: Sammenligning af finansiel gearing B&O og Loewe AG 

 
Kilde; Egen tilvirkning baseret på årsrapporter 

 

Ser man på FGEAR for Loewe AG kan udviklingen gået fra 2007 til 2010 fra en FGEAR på 0 

til -23.54, hvorfor Loewe AG på dette punkt ikke har nogen finansiel risiko, idet de har 

overskydende likviditet og ingen finansiel risiko. 

 

Ser man på FGEAR for B&O er udviklingen gået fra 2007/08 til 2010/11 fra en FGEAR på 

17.11 til 8.33. Nedbringelsen af FGEAR sker i året 2009/10, hvor B&O laver en 

kapitaludvidelse og derfor i højere grad bliver finansieret via egenkapital frem for fremmed 

finansiering.  B&O har en lav FGEAR og ser man på den bagvedliggende gæld er det 

prioritetsgæld på ejendomme og med fast rente. 

Vi har derfor vurderet, at B&O og Loewe AGs finansielle risiko er neutrale. 

 

                                                
69 Regnskabsanalyse side 227 
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Lånekarakteristika 

Loewe AG har ingen gæld til banker eller kreditinstitutter, hvorfor de ikke er påvirket af 

renteforhold. B&O har prioritetsgæld på 226 mio. i DKK men lånet er fastforrentet hvorfor 

B&O ikke er væsentligt eksponeret overfor rente- eller valutakursændringer. 

 

Overordnet set er det vores konklusion, at B&O og Loewe AG er sammenlignelige når den 

driftsmæssige- og finansielle risiko tages i betragtning.  

 

Konklusion på sammenligning 

Det er konkluderet, at begge selskaber har samme regnskabspraksis og ud fra dette punkt er 

sammenlignelige. 

Det er konkluderet, at B&O har et højere dækningsbidrag end Loewe AG og derfor har større 

bundlinjeeffekt ved omsætningsfremgang, hvilket der skal tages højde for ved sammenligning 

af multipler. 

Det er vurderet at begge selskaber historisk har ligget tæt på hinanden omsætningsmæssigt. 

Ligeledes mener vi ikke at B&O udmelding om en omsætning på 12 mia. er forskellig fra 

Loewe AG som ligeledes skiver de vil ekspandere uden for EU, hvorfor vi har vurderet deres 

fremtidige potentielle omsætning til at ligge i samme niveau.   

Vi har konkluderet at begge selskaber til at have samme driftsmæssige risiko, dog med en lidt 

større risiko for B&O, idet B&O procentvis af samlede omsætning omsætter for mere uden 

for EU end Loewe AG. 

Vi har vurderet, at begge selskaber ikke er specielt udsat for finansiel risiko og har samme 

finansielle risiko. 

 

Værdiansættelse på baggrund af multipler (Peer-gruppe) 

Nøgletal 

Vi har valgt at inddrage 3 multipler som sammenlignes for de to virksomheder, idet vi mener 

det giver et mere validt sammenligningsgrundlag.  
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Vi har forespurgt analytikere som følger B&O fra henholdsvis Nordea, Jyske Bank og 

Sydbank70 som alle tre kun ville vælge Loewe AG som peer gruppe. 

 

Vi har dog vurderet, at risikoen for at fejlfortolke den beregnede værdiansættelse på baggrund 

af multiplerne og har derfor valgt at indregne en sekundær peer gruppe bestående af Samsung 

og Phillips der ligeledes har store forretningsområder inden for video og audio branchen. 

Vi er opmærksomme på Samsung og Phillips har andre forretningsområder uden for video og 

Audio, men vi har vurderet at disse to virksomheder vil være de bedste repræsentanter i en 

sekundær peer gruppe. 

Vi har derfor på baggrund af den store usikkerhed i værdiansættelsen med kun en peer valgt, 

at medtage denne sekundære peergruppe bestående af Samsung og Philips.    

 

De tre nøgletal vi har valgt at sammenligne hos B&O, Loewe AG og sekundær peergruppe er:  

 

EV/Sales 

Nøgletallet beskriver markedsværdien af virksomhedens aktiver sat i forhold til årets salg. 

EV/Sales er mindre følsom overfor forskelle i regnskabspraksis.  

Samtidig er det et nyttigt nøgletal i perioder, hvor indtjeningsnøgletal ikke kan bruges på 

grund af f.eks. underskud. 

Det kritiske ved denne multiple er, at der ikke nødvendigt er overensstemmelse mellem en 

højere/lavere omsætning kontra indtjeningen. 

Da vi har vurderet omsætningen som en Key Performance Indicator, har vi vurderet denne 

multipel til at være en god værdiindikator. 

 

P/B 

P/B er et nøgletal, der anvendes til at sammenligne et selskabs bogførte værdi til sin 

nuværende markedspris. Hvis P/B er mere end 1, vurderer aktiemarkedet, at virksomhedens 

aktier er mere værd end virksomhedens bogførte egenkapital.  

 

                                                
70 Nordea (Dan Wejse), Jyske Bank (Rune Møller) og Sydbank (Nicolaj Jeppesen) alle via mail 
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EV/EBIT 

Nøgletallet beskriver markedsværdien af virksomhedens aktiver sat i forhold til 

virksomhedens primære resultat efter afskrivninger. Dette nøgletal bliver ofte anvendt i 

forbindelse med relativ prisfastsættelse, specielt når selskaberne man sammenligner har 

væsentlige afskrivninger. Dette nøgletal tager højde for selskabernes forskellige 

kapitalstruktur, og indkomstskatter. 

 

Værdiansættelsen 

Dette afsnit vil beregne en estimeret værdi af B&O på baggrund af multipler sammenlignet 

med den fastsatte peer gruppe.  

Figur 61: Multipler på primær peergroup 

Multipler - primær 

    

 EV/Sales P/B EV/EBITA 

Loewe AG  AG 0,11 0,57 7,77 

    

B&O ved kurs 66,50 0,65 1,67 11,35 

    

Omregnet kurs ved multipler 11,05 22,69 45,50 

Kilde; Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel er beregnet ud fra B&O og Loewe AG aktuelle børskurs 18. august 2011 

sammenholdt med den budgetterede terminalperiode for B&O og Loewe AG71, som vi mener 

repræsentere et normaliseret år for begge virksomheder og derfor danner et godt grundlag for 

sammenligning. De tre nøgletal giver en estimeret børskurs for B&O på 11,05 – 45,50 mod 

den faktiske kurs på 66,50 for B&O pr. 18. august 2011.  

Derfor er den beregnede B&O kurs 18. august 2011 højere end Loewe AG som kan indikere, 

at den estimerede markedsværdi af B&O er for høj sammenlignet med beregningerne i figur 

61. 

 

                                                
71 Loewe AG er budgettet med sammen omsætningsstigninger som B&O og forholdet mellem 
omsætning/omkostninger er fasthold på 2010 niveau. Se bilag XXX for budget 
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Figur 62: Multipler på sekundær peergroup 

Multipler - sekundær 

     

  EV/Sales P/B EV/EBITA 

Samsung 1,02 1,32 12,10 

Phillips 0,59 0,97 11,18 

Gennemsnit 0,81 1,14 11,64 

     

B&O ved kurs 66,50 0,65 1,67 11,35 

     

Omregnet kurs ved multipler 82,88 45,54 68,18 

Kilde; Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel for henholdsvis Samsung og Philips er beregnet fra deres 3. 

kvartalsrapporteringer 201172. Sammenholder man deres resultater for 3. kvartal med deres 

nøgletal for de seneste 3 år er det vores vurdering at der er tale om et normaliseret år, hvorfor 

dette bruges til beregning af multipler73. De tre nøgletal giver en estimeret børskurs for B&O 

på 45,54 – 82,88 mod den faktiske kurs på 66,50 for B&O pr. 18. august 2011.  

Derfor er den beregnede B&O kurs 18. august 2011 i spændet mellem de beregnede kurser, 

hvorfor kursen både kan være for høj eller lav alt efter hvilket nøgletal der tages 

udgangspunkt i.  

 

Sammenholder man værdiansættelsen med multipler for henholdsvis Loewe AG med 

Samsung og Philips ligger intervallet for værdiansættelsen med Samsung og Philips tættere på 

intervallet i følsomhedsanalysen for DCF-modellen, hvilket understøtter den beregnede værdi 

i DCF modellen.  

Det kan diskuteres, hvorvidt selskaberne Samsung og Philips skal handles med en præmie i 

forhold til B&O. Vi har vurderet, at Samsung og Phillips bør handles med en præmie, hvilket 

skyldes, at omsætning i Samsung og Philips er mere diversificeret og deraf en mindre 

risiko.  

Dog mener vi, at spændet mellem de beregnede kurser svinger for meget til endeligt at kunne 

bruge multiplerne som værdiansættelsesmodel, men mener der giver i stedet en god indikation 

af kursspændet. 

                                                
72 http://www.reuters.com/finance/stocks 
73 Jf. årsrapporter for Samsung og Philips 
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Konklusion 
Den strategiske analyse, regnskabsanalysen samt værdiansættelsen danner udgangspunkt for 

besvarelsen af problemstillingen samt de underliggende problemstillinger. De underliggende 

problemstillinger er endvidere blevet besvaret i henholdsvis afsnittet omkring den strategiske 

analyse, afsnittet omkring regnskabsanalyse samt afsnittet omkring værdiansættelse, hvorfor 

dette afsnit tager udgangspunkt i helheden af opgaven. 

 

Strategisk analyse 

Konjunkturudsving har stor indflydelse på B&O’s marked, hvilket betyder, at den fremtidige 

udvikling i BNP er en vigtig faktor for B&O’s fremtidige potentiale. Branchen har lav 

konkurrenceintensitet, da der er høje adgangsbarrierer. Den lave konkurrence betyder, at 

B&O kan have et højt dækningsbidrag, hvilket kan anvendes til udvikling af produkter.  

Tidligere politisk dagsorden omkring energibesparende produkter har vist sig at kunne have 

en stor indflydelse på produktporteføljen, i form af LCD-fjernsynets overhaling af plasma-

fjernsynet. Det er derfor vigtigt, at B&O er opmærksomme på indflydelsen fra sådanne 

omverdensfaktorer således, at der ikke foretages fejlinvesteringer.  

Regnskabsanalyse 

B&O’s revisorpåtegninger i analyseperioden er alle aflagt med en ikke-modificeret påtegning 

og ændringer i anvendt regnskabspraksis har alle været velbegrundede, hvorfor kontinuiteten i 

regnskabstallene er til stede og kunne benyttes i vores analysegrundlag uden korrektioner.  

ROE har i analyseperioden udviklet sig negativt fra 7,28 % til 2,28 % og været negativ i 

mellemliggende periode. Tendensen i udviklingen i ROE har dog været stigende de sidste tre 

regnskabsår.  

Udviklingen i ROIC ligger forholdsvis tæt på ROE, hvilket skyldes, at B&O ikke benytter 

fremmed finansiering ud over prioritetsgæld på selskabets ejendomme. 

OG har i analyseperioden udviklet sig negativt fra 3,23 % til 1,71 % og været negativ i de 

mellemliggende perioder. Faldet i overskudsgraden skyldes hovedsageligt et brat fald i 

omsætningen på 34 %, hvorimod B&O først har formået at matche deres omkostninger med 

denne lavere omsætning i 2010/11. Ligeledes er bruttoavancen faldet fra 49 % i 2006/07-

2007/08 til 43 %, hvor den har ligget de seneste tre regnskabsår. 
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Til trods for dårlige resultater i analysesperioden har B&O formået at øge soliditetsgraden fra 

52 % til 61 %, blandt andet gennem en aktieemission i 2008/09.  

Overordnet set er udviklingen i regnskabstallene påvirket af det markante faldt i 

omsætningen, hvorefter B&O har forsøgt at matche deres omkostninger til den lavere 

omsætning, hvilket er lykkedes i 2010/11. 

Dog kan det samtidig konkluderes, at B&O er sårbar overfor væsentlige negative udsving i 

aktiviteten og det har taget B&O flere år at omstille virksomheden. 

 

Værdiansættelse 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen er der blevet opstillet 

forudsætninger for det fremtidige potentiale i B&O. Disse forudsætninger har dannet grundlag 

for et 5-årigt budget med en terminalværdiperiode. Dette budget generer et forventet cash-

flow, hvilket er blevet tilbagediskonteret i overensstemmelse med DCF-modellen, hvorefter 

det er blevet anvendt til at estimere en kursværdi af B&O. Værdiansættelsen giver et estimat 

af virksomhedens værdi på mia. 1,89 DKK, eller 52,06 DKK pr. aktie pr. 18. august 2011.   

Følsomhedsanalysen antyder en realistisk aktiekurs i intervallet 37,65 – 68,93 DKK. Den 

officielle aktiekurs pr. stk. d. 18. august 2011 var på 66,5.  

DCF-modellen og den efterfølgende følsomhedsanalyse er ligeledes blevet sammenholdt med 

multipler fra en primær peergroup samt en sekundær peergroup. Disse multipler antyder, at 

B&O er overvurderet.   

På grundlag af værdiansættelsen, følsomhedsanalysen og multiplerne sammenholdt med den 

officielle kurs vurderer vi, at aktien ikke er attraktiv som passiv investering. 

Perspektivering 
Aktieanalytikere opbygger gennem en længere periode deres egen værdiansættelsesmodeller 

for de virksomheder de følger og disse bliver herefter kontinuerligt opdateret. 

Vores afhandling har således været under udarbejdelse over en længere tidsperiode på flere 

måneder. Der er i løbet af denne periode opstået situationer og forhold, som vi med fordel 

kunne have inddraget i vores værdiansættelsesmodel. 

Imidlertid er det en forudsætning for opgaven, at sætte et skæringstidspunkt for, hvornår vores 

dataindsamling skal stoppe.  
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Vi har i vores afgrænsning, besluttet, at alle informationer efter offentliggørelsen af 

årsrapporten 18. august 2011 ikke er medtaget i afhandlingen. 

 

Der er navnlig to væsentlige omstændigheder, som efterfølgende ville have haft væsentlig 

indflydelse på værdiansættelsen af B&O aktien. 

 

Som det første er den økonomiske situation blevet væsentlig forværret i Europa efter 

skæringsdatoen, hvilket med stor sikkerhed vil give B&O udfordringer omkring den 

forventede omsætningsfremgang.   

   

Som det andet har B&O efterfølgende offentliggjort en nyt særskilt brand ”Bang & Olufsen 

Play”. Disse produkter skal sælges i Appel butikker i Europa og USA som allerede er kendt, 

men selve lanceringen som nyt brand tyder på, at B&O vil udvikle det til et helt nyt fjerde 

forretningsområde. B&O har dog allerede meldt ud, at den forventede produktlancering er 

forsinket og ikke når julesalget.74 

 

Det er således vores vurdering, at informationerne omkring udviklingen i økonomien i EU vil 

påvirke B&O’s omsætning negativt, mens vi ser det som et yderst positivt tiltag med Bang & 

Olufsen Play, hvilket vi vurderer til at få en positiv effekt på B&O’s omsætning til trods for 

forsinkelsen. 

 

                                                
74 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/219579/forsinkelse_i_produktlancering_til_apple_kan_skade_b_o.html 
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Bilagsliste 
Bilag 1 

Reformuleret egenkapitalopgørelse 
Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Saldo primo regnskabåret 1.479,70 1.505,10 1.471,10 1.676,80 1.742,10 
Reklassifikation ændring regn. Praksis  -3,40    
Transaktioner med ejere:      
Medarbejderaktier 1,10 1,20 4,70 10,40 10,80 
Udloddet udbytte -2,00 - -39,50 -233,70 -188,90 
Køb egne aktier  - -23,00 -100,20 -271,30 
Salg egne aktier 2,00 - 49,80 1,60 18,50 
Option på minoritetsandel 5,50 6,20 6,10 5,00 -3,40 
Kapitalforhøjelse  -2,80 434,30 - - 
       
Totalindkomst:      
Årets resultat 28,00 - 32,90 -382,80 112,30 372,50 
Andel minioritetsinteresser -1,10 -1,50 -2,30 -7,60 -5,10 

Egenkapital- og valutakursreguleringer 
i datterselskaber 12,00 10,50 -12,30 6,60 1,50 

Ændring i dagsværdi af afledte 
finansielle instrumenter -5,90 -4,00 -1,00 -0,10 0,10 
Skat af egenkapitalbevægelser 1,40 1,30    
Totalindkomst 34,40 26,60 398,40 111,20 369,00 
Saldo ultimo regnskabsåret 1.520,70 1.479,70 1.505,10 1.471,10 1.676,80 
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Bilag 2 
Reformuleret Balance 

Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Driftsaktiver      
Goodwill 44,8 44,7 44,8 44,8 44,8 
Erhvervede rettigheder 37,7 46 50,8 41,1 44,4 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 191,7 249,1 200,6 218,8 244,6 
Udviklingsprojekter under udførelse 322 154,5 185 112,5 116,2 
Grunde og bygninger 227,8 240,9 269,9 274,4 252,1 
Produktionsanlæg og maskiner 164 209,4 229,5 221,8 203,8 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31,3 34,9 48,4 50 70,7 
Indretning af lejede lokaler 15,6 23,2 32,2 28,7 29,1 
Materielle aktiver under udførelse og 
forudbetalinger for materielle aktiver 69,1 18,7 33,2 80,8 62,2 
Investeringsejendomme 42,7 45,4 49,1 52,8 56,4 
Kapitalandele i datterselskaber  0 0 0 0 0 
Kapitalandele i associerede selskaber 5,7 5,3 9,5 6,3 15,8 
Andre finansielle tilgodehavender 40,1 41,4 60,4 52 88,2 
Udskudte skatteaktiver 144,1 140,4 103,8 22,7 21,2 
Varelager 563 563,6 597,8 801,4 694,3 
Tilgodehavender fra salg 365,2 417,9 407,9 593 743,2 
Tilgodehavender hos datterselskaber  0 0 0 0 0 
Tilgodehavender hos associerede 
selskaber  1,7 1,5 1,4 0 1,8 
Tilgodehavende selskabsskat 13,3 21,2 21,7 39,7 27 
Andre tilgodehavender 24,3 27,6 31,6 38,9 30 
Periodeafgrænsningsposter 15 22,4 28,4 30,5 22,8 
Likvide beholdninger  189,1 253,6 258,1 107,1 196,4 
Regulering til driftslikviditet -146,10 -212,60 -216,10 -46,10 -130,40 
Driftsaktiver i alt 2.362,10 2.349,10 2.448,00 2.771,20 2.834,60 
Driftsforpligtigelser      
Pensioner 9 7,8 7 9,5 9,7 
Udskudt skat 8,1 6,2 4,8 64,2 67,8 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 199,8 259,4 188,3 216 216,4 
Selskabsskat 21,7 20 21,2 66,3 122,3 
Anden gæld 303,9 289,9 324,6 320 356,2 
Periodeafgrænsningsposter 15 6,5 69,5 83,9 97,9 
Gæld til datterselskaber 0 0 0 1,8 0 
Hensatte forpligtelser 137,90 130,90 143,80 123,30 130,30 
Øvrige langfristede forpligtelser 0,9 6,9 6,7 6,6 6,1 
Driftsforpligtigelser i alt 696,3 727,6 765,9 891,6 1006,7 
Netto driftsaktiver 1.665,80 1.621,50 1.682,10 1.879,60 1.827,90 
Netto finansielle forpligtelser:      
Realkreditinstitutter 225,9 230,4 236,8 244,2 107,4 
Kreditinstitutter 0 95,6 128,3 144 129,5 
Kassekreditter 47,7 11,9 13 53,7 39,5 
Regulering til driftslikviditet -146,10 -212,60 -216,10 -46,10 -130,40 
Netto finansielle forpligtelser i alt 127,50 125,30 162,00 395,80 146,00 
       
Minioritetsinteresser 0,6 1,5 2,3 12,1 6 
Egenkapital 1537,7 1494,7 1517,8 1471,7 1675,9 
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Reformuleret Balance 
Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Driftsaktiver      
Goodwill 44,8 44,7 44,8 44,8 44,8 
Erhvervede rettigheder 37,7 46 50,8 41,1 44,4 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 191,7 249,1 200,6 218,8 244,6 
Udviklingsprojekter under udførelse 322 154,5 185 112,5 116,2 
Grunde og bygninger 227,8 240,9 269,9 274,4 252,1 
Produktionsanlæg og maskiner 164 209,4 229,5 221,8 203,8 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 31,3 34,9 48,4 50 70,7 
Indretning af lejede lokaler 15,6 23,2 32,2 28,7 29,1 
Materielle aktiver under udførelse og 
forudbetalinger for materielle aktiver 69,1 18,7 33,2 80,8 62,2 
Investeringsejendomme 42,7 45,4 49,1 52,8 56,4 
Kapitalandele i datterselskaber  0 0 0 0 0 
Kapitalandele i associerede selskaber 5,7 5,3 9,5 6,3 15,8 
Andre finansielle tilgodehavender 40,1 41,4 60,4 52 88,2 
Udskudte skatteaktiver 144,1 140,4 103,8 22,7 21,2 
Varelager 563 563,6 597,8 801,4 694,3 
Tilgodehavender fra salg 365,2 417,9 407,9 593 743,2 
Tilgodehavender hos datterselskaber  0 0 0 0 0 
Tilgodehavender hos associerede 
selskaber  1,7 1,5 1,4 0 1,8 
Tilgodehavende selskabsskat 13,3 21,2 21,7 39,7 27 
Andre tilgodehavender 24,3 27,6 31,6 38,9 30 
Periodeafgrænsningsposter 15 22,4 28,4 30,5 22,8 
Likvide beholdninger  189,1 253,6 258,1 107,1 196,4 
Regulering til driftslikviditet -146,10 -212,60 -216,10 -46,10 -130,40 
Driftsaktiver i alt 2.362,10 2.349,10 2.448,00 2.771,20 2.834,60 
Driftsforpligtigelser      
Pensioner 9 7,8 7 9,5 9,7 
Udskudt skat 8,1 6,2 4,8 64,2 67,8 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 199,8 259,4 188,3 216 216,4 
Selskabsskat 21,7 20 21,2 66,3 122,3 
Anden gæld 303,9 289,9 324,6 320 356,2 
Periodeafgrænsningsposter 15 6,5 69,5 83,9 97,9 
Gæld til datterselskaber 0 0 0 1,8 0 
Hensatte forpligtelser 137,90 130,90 143,80 123,30 130,30 
Øvrige langfristede forpligtelser 0,9 6,9 6,7 6,6 6,1 
Driftsforpligtigelser i alt 696,3 727,6 765,9 891,6 1006,7 
Netto driftsaktiver 1.665,80 1.621,50 1.682,10 1.879,60 1.827,90 
Netto finansielle forpligtelser:      
Realkreditinstitutter 225,9 230,4 236,8 244,2 107,4 
Kreditinstitutter 0 95,6 128,3 144 129,5 
Kassekreditter 47,7 11,9 13 53,7 39,5 
Regulering til driftslikviditet -146,10 -212,60 -216,10 -46,10 -130,40 
Netto finansielle forpligtelser i alt 127,50 125,30 162,00 395,80 146,00 
       
Minioritetsinteresser 0,6 1,5 2,3 12,1 6 
Egenkapital 1537,7 1494,7 1517,8 1471,7 1675,9 
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Reformuleret Balance 
Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Driftsaktiver      
Goodwill 44,8 44,7 44,8 44,8 44,8 
Erhvervede rettigheder 37,7 46 50,8 41,1 44,4 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 191,7 249,1 200,6 218,8 244,6 
Udviklingsprojekter under 
udførelse 322 154,5 185 112,5 116,2 
Grunde og bygninger 227,8 240,9 269,9 274,4 252,1 
Produktionsanlæg og maskiner 164 209,4 229,5 221,8 203,8 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 31,3 34,9 48,4 50 70,7 
Indretning af lejede lokaler 15,6 23,2 32,2 28,7 29,1 
Materielle aktiver under udførelse 
og forudbetalinger for materielle 
aktiver 69,1 18,7 33,2 80,8 62,2 
Investeringsejendomme 42,7 45,4 49,1 52,8 56,4 
Kapitalandele i datterselskaber  0 0 0 0 0 
Kapitalandele i associerede 
selskaber 5,7 5,3 9,5 6,3 15,8 
Andre finansielle tilgodehavender 40,1 41,4 60,4 52 88,2 
Udskudte skatteaktiver 144,1 140,4 103,8 22,7 21,2 
Varelager 563 563,6 597,8 801,4 694,3 
Tilgodehavender fra salg 365,2 417,9 407,9 593 743,2 
Tilgodehavender hos 
datterselskaber  0 0 0 0 0 
Tilgodehavender hos associerede 
selskaber  1,7 1,5 1,4 0 1,8 
Tilgodehavende selskabsskat 13,3 21,2 21,7 39,7 27 
Andre tilgodehavender 24,3 27,6 31,6 38,9 30 
Periodeafgrænsningsposter 15 22,4 28,4 30,5 22,8 
Likvide beholdninger  189,1 253,6 258,1 107,1 196,4 
Regulering til driftslikviditet -146,10 -212,60 -216,10 -46,10 -130,40 
Driftsaktiver i alt 2.362,10 2.349,10 2.448,00 2.771,20 2.834,60 
Driftsforpligtigelser      
Pensioner 9 7,8 7 9,5 9,7 
Udskudt skat 8,1 6,2 4,8 64,2 67,8 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 199,8 259,4 188,3 216 216,4 
Selskabsskat 21,7 20 21,2 66,3 122,3 
Anden gæld 303,9 289,9 324,6 320 356,2 
Periodeafgrænsningsposter 15 6,5 69,5 83,9 97,9 
Gæld til datterselskaber 0 0 0 1,8 0 
Hensatte forpligtelser 137,90 130,90 143,80 123,30 130,30 
Øvrige langfristede forpligtelser 0,9 6,9 6,7 6,6 6,1 
Driftsforpligtigelser i alt 696,3 727,6 765,9 891,6 1006,7 
Netto driftsaktiver 1.665,80 1.621,50 1.682,10 1.879,60 1.827,90 
Netto finansielle forpligtelser:      
Realkreditinstitutter 225,9 230,4 236,8 244,2 107,4 
Kreditinstitutter 0 95,6 128,3 144 129,5 
Kassekreditter 47,7 11,9 13 53,7 39,5 
Regulering til driftslikviditet -146,10 -212,60 -216,10 -46,10 -130,40 
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Netto finansielle forpligtelser i 
alt 127,50 125,30 162,00 395,80 146,00 
       
Minioritetsinteresser 0,6 1,5 2,3 12,1 6 
Egenkapital 1537,7 1494,7 1517,8 1471,7 1675,9 
 
Bilag 3 

Reformuleret Resultatopgørelse 
Beløb i mio. kr. 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Omsætning 2.866,90 2.761,50 2.789,50 4.092,00 4.375,70 
Produktionsomkostninger 1.628,90 1.574,80 1.573,90 2.080,70 2.232,40 
Bruttoresultat 1.238,00 1.186,70 1.215,60 2.011,30 2.143,30 
Udviklingsomkostninger 172,70 211,40 308,90 381,80 342,60 
Distributions- og 
marketingsomkostninger 647,70 694,60 914,60 988,00 895,90 
Administrationsomkostninger 118,20 82,40 96,40 147,70 129,10 
Af og nedskrivninger 239,60 232,10 285,70 299,10 245,70 
Resultat af kapitalandele -0,20 6,70 -2,30 11,20 -10,40 
Driftoverskud fra salg før skat 60,00 -40,50 -387,70 183,50 540,40 
Skat driftsoverskud 16,10 -13,70 -106,20 48,40 154,90 
Driftsoverskud efter skat 43,90 -26,80 -281,50 135,10 385,50 
Omsktruktureringsomkostninger - - -105,50 - - 
Valutakurstab, netto -2,50 7,80 -7,20 -12,30 -7,60 
Driftsoverskud på andre 
poster før skat -2,50 7,80 -112,70 -12,30 -7,60 
Skat på andet driftsoverskud - 1,00 -28,00 -3,00 -1,00 
Driftsoverskud på andre 
poster efter skat -2,50 6,80 -84,70 -9,30 -6,60 
Resultat af kapitalandele i 
associerede selskaber efter skat 12,00 10,50 -12,30 6,60 1,50 
Ændring i dagsværdi af afledte 
finansielle instrumenter -5,90 -4,00 -1,00 -0,10 0,10 
Øvrige kapitalbevægelser 1,40 1,30 - - - 
Totalindkomst fra driften 48,90 -12,20 -379,50 132,30 380,50 
Finansielle omkostninger 24,90 24,50 34,00 37,50 24,10 
Finansielle indtægter 7,50 7,60 11,40 20,00 15,70 
Skatteeffekt 4,00 4,00 6,00 4,00 2,00 
Netto finansielle 
omkostninger efter skat 13,40 12,90 16,60 13,50 6,40 
Minoritetsinteressers 
resultatandel 1,10 1,50 2,30 7,60 5,10 
Totalindkomst 34,40 -26,60 -398,40 111,20 369,00 
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Bilag 4 

Budgettering af AOH 
  Realiseret Budget 

Beløb i mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 
Udviklingsomkostninger   620,73 647,60 676,09 705,59 735,58 765,96 
Ejendomme   251,50 232,50 213,50 194,50 175,50 156,50 
Produktionsanlæg 
maskine m.v.   263,00 246,00 229,00 212,00 195,00 178,00 
Varelager   604,25 634,02 663,19 691,46 718,66 745,89 
Debitorer   392,76 412,11 431,07 449,45 467,13 484,83 
Andre aktiver   241,70 253,61 265,27 276,59 287,47 298,36 
Driftslikviditet   45,32 47,55 49,74 51,86 53,90 55,94 
Driftsaktiver 2362,10 2.419,26 2.473,40 2.527,86 2.581,45 2.633,24 2.685,48 
          
          
Kreditorer   238,63 247,12 255,11 265,62 275,73 285,85 
Anden gæld   291,66 302,03 311,80 324,64 337,00 349,38 
Andre skyldige 
omkostninger   185,60 192,20 198,42 206,59 214,46 222,33 
Driftsforpligtigelser 696,30 715,89 741,35 765,32 796,85 827,19 857,56 
Netto driftsaktiver 
primo   1.665,80 1.703,37 1.732,05 1.762,55 1.784,60 1.806,05 
Udvikling i driftsaktiver   57,16 54,14 54,47 53,59 51,79 52,23 
Udvikling i 
driftsforpligtigelser   -19,59 -25,45 -23,97 -31,54 -30,34 -30,37 
Netto driftsaktiver 
ultimo   1.703,37 1.732,05 1.762,55 1.784,60 1.806,05 1.827,92 
          
AOH   1,79 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 
          
1/AOH   0,56 0,54 0,53 0,51 0,50 0,49 

 

Budgettering af Omsætning 
  Realiseret Budget 

Beløb i mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 
ICE-Power 93,00 97,65 102,53 107,66 113,04 118,69 124,63 
Udvikling i omsætning   5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
          
Automotive 452,00 497,20 532,00 558,60 575,36 581,12 581,12 
Udvikling i omsætning   10 % 7 % 5 % 3 % 1 % 0 % 
          
Audio & Video 2321,90 2.426,39 2.535,57 2.649,67 2.768,91 2.893,51 3.023,72 
Udvikling i omsætning   4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 
          
Samlet omsætning 2866,90 3.021,24 3.170,11 3.315,94 3.457,31 3.593,32 3.729,46 
Udvikling i procent   5,38 % 4,93 % 4,60 % 4,26 % 3,93 % 3,79 % 

 



   
   

 
  Side 126 af 136 

Bilag 4-fortsat 

Budgettering af omkostninger 
  Realiseret Budget 

Beløb i mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 
Omsætning 2866,90 3.021,24 3.170,11 3.315,94 3.457,31 3.593,32 3.729,46 
         
Produktionsomkostninger 1628,90 1.691,89 1.743,56 1.790,61 1.866,95 1.940,39 2.013,91 
Procent af omsætning 56,82 % 56,00 % 55,00 % 54,00 % 54,00 % 54,00 % 54,00 % 
         
Udviklingsomkostninger 172,70 182,00 190,97 199,75 208,27 216,46 224,66 
Procent af omsætning 6,02 % 6,02 % 6,02 % 6,02 % 6,02 % 6,02 % 6,02 % 
         
Distributions- og 
marketingsomkostninger 647,70 682,57 716,20 749,15 781,09 811,82 842,57 
Procent af omsætning 22,59 % 22,59 % 22,59 % 22,59 % 22,59 % 22,59 % 22,59 % 
         
Administrationsomkostninger 118,20 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
Procent af omsætning 4,12 % 3,14 % 3,00 % 2,86 % 2,75 % 2,64 % 2,55 % 
         
Af og nedskrivninger 239,60 252,50 264,94 277,13 288,94 300,31 311,69 
Procent af omsætning 8,36 % 8,36 % 8,36 % 8,36 % 8,36 % 8,36 % 8,36 % 
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Bilag 4-fortsat 

BUDGET 
  Budget 

Beløb i mio. kr. 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 
Omsætning 3.021,24 3.170,11 3.315,94 3.457,31 3.593,32 3.729,46 

Produktionsomkostninger 1.691,89 1.743,56 1.790,61 1.866,95 1.940,39 2.013,91 
Bruttoavance 1.329,34 1.426,55 1.525,33 1.590,36 1.652,93 1.715,55 
Udviklingsomkostninger 182,00 190,97 199,75 208,27 216,46 224,66 

Distributions- og 
marketingsomkostninger 682,57 716,20 749,15 781,09 811,82 842,57 
Administrationsomkostninger 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
Af og nedskrivninger 252,50 264,94 277,13 288,94 300,31 311,69 

Finansielle udgifter 27,35 27,81 28,30 28,66 29,00 29,35 

Resultat før skat 89,93 131,63 176,00 188,41 200,34 212,28 

Skat af året resultat 26,98 39,49 52,80 56,52 60,10 63,68 

Resultat efter skat (DO) 62,95 92,14 123,20 131,89 140,24 148,60 
        
NDA 1.703,37 1.732,05 1.762,55 1.784,60 1.806,05 1.827,92 
NFF = (1 - (1/(1+FGEAR)) * 
NDA 202,60 206,01 209,64 212,27 214,82 217,42 
        
Skatteprocent 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 
FGEAR 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 
Effektiv rente af NFF før skat 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 
        
Pengestrømsopgørelse       
DO 62,95 92,14 123,20 131,89 140,24 148,60 

Udvikling i NDA -37,57 -28,68 -30,50 -22,05 -21,46 -21,86 
Det frie cash flow 25,38 63,46 92,70 109,84 118,78 126,73 
        
Netto dividende -49,72 60,05 89,08 107,21 116,23 124,13 

Gældsfinansiering 75,10 3,41 3,63 2,62 2,55 2,60 
Samlet finansiering 25,38 63,46 92,70 109,84 118,78 126,73 
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Bilag 5 

Værdiansættelse - DCF model 

Beløb i mio. kr. 
2010/11 

realiseret 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Terminal 

DO  62,95 92,14 123,20 131,89 140,24 148,60 

NDA 1.665,80 1.703,3 1.732,0 1.762,5 1.784,6 1.806,0 1.827,9 

FCFF  25,38 63,46 92,70 109,84 118,78 126,73 

Diskonteringsfaktor  1,067 1,138 1,215 1,296 1,383  

PV af FCFF  23,79 55,74 76,31 84,74 85,89  
PV af FCFF 2011/12 til 
2015/16 410,17       

Terminalværdi 1)      2.219,46  

PV af TV 1.604,81       

Virksomhedsværdi 2.014,98       

Bogført værdi af NFF -127,50       

Værdi af egenkapital 1.887,48       

Værdi af minioritetsinteresser -0,73             

Værdi af egenkapital 1.886,75             
Værdi pr. aktie (36,2 mio. 
stk.) 52,06             

               
1) TV = 303,79/(WACC - 
Vækst) = 2.219,46             

               

WACC 0,0721             

G 0,015             

Antal aktier 31. maj 2011 36.244.014       
Minioritetsinteresser værdi 
31. maj 2011 0,6             
Bogført værdi af NDA 
2010/2011 1.665,80             

Andel af minioriteter 0,04 %             

Værdi af NDA  2.015       
Estimeret værdi 
minioritetsinteresser 0,73             
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Bilag 6 

Budgettering af AOH 
  Realiseret Budget 

Beløb i mio. kr. 2010/11 2011 2012 2013 2014 2015 Terminal 
Udviklingsomkostninger 7.890 7.738 7.882 8.151 8.470 8.802 9.140 
Ejendomme 37.235 37.428 37.621 37.814 38.007 38.200 38.393 
Varelager 67.147 61.530 64.562 67.532 70.411 73.181 75.954 
Debitorer 70.476 80.961 84.950 88.858 92.646 96.291 99.939 
Andre aktiver 19.780 18.621 19.538 20.437 21.309 22.147 22.986 
Driftslikviditet 4.609 4.858 5.097 5.331 5.559 5.777 5.996 
Driftsaktiver 207.137 211.135 219.650 228.124 236.401 244.398 252.408 
          
          
Kreditorer   23.715 24.629 25.495 26.304 27.050 28.075 
Anden gæld   45.849 47.616 49.291 50.855 52.297 54.279 
Andre skyldige 
omkostninger   75.888 78.812 81.585 84.174 86.561 89.840 

Driftsforpligtigelser 
         

135.595  145.453 151.057 156.371 161.333 165.908 172.194 
Netto driftsaktiver primo   71.542 65.682 68.593 71.753 75.068 78.489 
Udvikling i driftsaktiver   3.998 8.515 8.473 8.278 7.997 8.010 
Udvikling i 
driftsforpligtigelser   -9.858 -5.604 -5.314 -4.962 -4.575 -6.286 
Netto driftsaktiver ultimo   65.682 68.593 71.753 75.068 78.489 80.214 
          
AOH   4,72 5,06 5,07 5,05 5,02 5,04 
          
1/AOH   0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

Budgettering af Omsætning 
  Realiseret Budget 

Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Terminal 
Omsætning 307.299 323.842 339.800 355.431 370.585 385.163 399.756 
Udvikling i omsætning   5,38 % 4,93 % 4,60 % 4,26 % 3,93 % 3,79 % 
          
Samlet omsætning 307.299 323.842 339.800 355.431 370.585 385.163 399.756 
Samlet udvikling i procent   5,38 % 4,93 % 4,60 % 4,26 % 3,93 % 3,79 % 
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Budgettering af omkostninger 
  Realiseret Budget 

Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Terminal 
Omsætning 307299 323.842 339.800 355.431 370.585 385.163 399.756 
          
Produktionsomkostninger 217183 223.451 231.064 238.139 244.586 250.356 259.841 
Procent af omsætning 70,67 % 69,00 % 68,00 % 67,00 % 66,00 % 65,00 % 65,00 % 
          
Udviklingsomkostninger 15941 16.799 17.627 18.438 19.224 19.980 20.737 
Procent af omsætning 5,19 % 5,19 % 5,19 % 5,19 % 5,19 % 5,19 % 5,19 % 
          
Distributions- og 
marketingsomkostninger 63993 67.438 70.761 74.016 77.172 80.208 83.247 
Procent af omsætning 20,82 % 20,82 % 20,82 % 20,82 % 20,82 % 20,82 % 20,82 % 
          
Administrationsomkostninger 8079 8.514 8.933 9.344 9.743 10.126 10.510 
Procent af omsætning 2,63 % 2,63 % 2,63 % 2,63 % 2,63 % 2,63 % 2,63 % 
          
Af og nedskrivninger 15294,00 16.117 16.912 17.689 18.444 19.169 19.895 
Procent af omsætning 4,98 % 4,98 % 4,98 % 4,98 % 4,98 % 4,98 % 4,98 % 
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Budget forudsætninger 
  Budget 

Beløb i mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Terminal 
Omsætning 323.842 339.800 355.431 370.585 385.163 399.756 

Produktionsomkostninger 223.451 231.064 238.139 244.586 250.356 259.841 
Bruttoavance 100.391 108.736 117.292 125.999 134.807 139.915 
Udviklingsomkostninger 16.799 17.627 18.438 19.224 19.980 20.737 

Distributions- og 
marketingsomkostninger 67.438 70.761 74.016 77.172 80.208 83.247 

Administrationsomkostninger 8.514 8.933 9.344 9.743 10.126 10.510 
Af og nedskrivninger 16.117 16.912 17.689 18.444 19.169 19.895 

Finansielle udgifter       

Resultat før skat -8.477 -5.497 -2.196 1.417 5.324 5.526 

Skat af året resultat -2.543 -1.649 -659 425 1.597 1.658 

Resultat efter skat (DO) -5.934 -3.848 -1.537 992 3.727 3.868 
        
NDA 65.682 68.593 71.753 75.068 78.489 80.214 

NFF = (1 - (1/(1+FGEAR)) * 
NDA - - - - - - 
        
Skatteprocent 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 
FGEAR 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Effektiv rente af NFF før skat -30,00 % -30,00 % -30,00 % -30,00 % -30,00 % -30,00 % 
        
Pengestrømsopgørelse       
DO -5.934 -3.848 -1.537 992 3.727 3.868 

Udvikling i NDA 5.860 -2.911 -3.159 -3.315 -3.422 -1.724 
Det frie cash flow -75 -6.759 -4.696 -2.324 305 2.144 
        
Netto dividende -8.667 -6.759 -4.696 -2.324 305 2.144 

Gældsfinansiering 8.592           -            -           -           -           - 

Samlet finansiering -75 -6.759 -4.696 -2.324 305 2.144 
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Interview med Nicolaj Jeppesen aktieanalytiker for Sydbank omkring B&O som han følger: 

Interview blev foretaget pr. telefon og varede ca. 45 minutter.  

Forinden var Nicolaj blevet mailet en række emner vi gerne ville have Nicolajs kommentarer 

til. 

Vi har forsøgt at beskrive hovedbudskaberne på de enkelte spørgsmål til Nicolaj: 

 

Spørgsmål 1: Vedrørende samarbejde med Apple. Hvordan vurderer du 

omsætningspotentialet/forventninger af B&O produkter i Apple stores i fremtiden?  

Apple er hårde så B&O skal vise deres værd. Apple er kendt for at skifte mærker ud efter et 

par år, såfremt de ikke præsterer.  

Jeg ser det som et nyt potentielt forretningsområde i B&O på linje med Automotive og ICE-

power. Jeg mener der er et vigtigt skridt i den rigtige retning for B&O til at skabe B&O 

loyalitet hvilket har manglet. Derfor halter B&O på omsætning nu fordi de ikke har ”plejet” 

en ny generation af B&O kunder.  

 

Spørgsmål 2: Udviklingen i Automotive? Tror du de kan få flere mærker uden at miste 

samarbejde med nuværende mærker? Udvikling i omsætning?  

B&O vil ikke frem med deres indtjeningen på dette specifikke område. Jeg har en formodning, 

at det er fordi B&O tjener godt på dette område. Nicolaj udtaler, at B&O har sagt nej til flere 

potentielle bilmærker.  

Nicolaj mener der er potentiale for yderligere mærker som Porche som også har høj markeds 

volumen. Han ser også Jaguar som potentiel kunde uden det skader de eksisterede bilmærker. 

Han ser ligeledes potentiale i nuværende mærker der eventuelt kan komme B&O i flere af 

modeller. Derfor ser han positivt på dette forretningsområde.  

 

Spørgsmål 3: ICE-power omsætning udvikling? Specielt efter udløb af kontrakt med 

Samsung i 2009. Potentiale?  

Dette område kigger jeg ikke så meget på – uvæsentligt (omsætningsmæssigt) – vigtig internt. 

Ligger på en fast omsætning som jeg ser stødt stigende i fremtiden. 
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Spørgsmål 4: Produktplatforme til Audio og Video. Tror du forsinkelsen/udskydelsen 

kommer til at påvirke B&O på kort/længere sigt?  

Tror ikke den nye produktplatform vil revultionere når den kommer, men mere et vigtigt tiltag 

for B&O til at kunne f.eks. remote/opdatere produkter som andre produkter ellers kan i dag. 

Derfor mere vigtig for at komme på linje med andre mærker og spare omkostninger internt 

ved opdateringer.  

B&O har bedre DB på audio og faldende DB på video. 

 

Spørgsmål 5: Den teknologiske udvikling. Tror du den gavner eller skader B&O? 

Gør livs cyklus kortere. Tror ikke B&O kan klare video delen fremadrettet pga. de 

teknologiske fremskridt, hvorfor omsætning skal flyttes de til andre forretningsområder. Dog 

har B&O hele setuppet med B1 og SIS + produktionsanlæg som det vil være en længere 

proces at omstille sig, uden betydelige omkostninger. B&O bør derfor koncentrerer sig mere 

om deres audio produkter.   

  

Spørgsmål 6: Udviklingsomkostninger som udgiftsføres/aktiveres – hvordan forventer du 

udviklingen i fremtiden?  

Tror på udviklingsomkostninger er samme niveau eller tendens til svagt faldende. Automotive 

har været en stor del af udviklingsomkostningerne bagudrettet og disse ikke kommer længere 

igen. B&O’s nye brand bliver næsten alt outsourcet så her forventer jeg kun lidt 

udviklingsarbejde.  

 

Spørgsmål 7: Den generelle verdensøkonomi – Udviklings påvirkning af B&O?  

Den generelle verdensøkonomi på virker selvfølgelig B&O da det er et luksusbrand. 

 

Spørgsmål 8: B&O’s potentiale på BRIK markeder? Forventning? 

Potentiale er enormt. Ser B&O’s overtagelse af Kina butikker som at B&O har været 

utilfredse med udviklingen. Ser udsigten til kæmpe succes som meget langsigtet.  
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Spørgsmål 9: SIS kontra B1 butikker – Indexår 2006/07 og udvikling til 2010/11 er 

gennemsnitomsætningen pr. butik faldet 2 % i SIS og 36 % i B1. Det sammenholdes med, at 

der er kommet 49 % færre SIS og 11 % færre B1 butikker, hvilket forklarer en del af 

forskellen. Er det noget du overhovedet lægger noget i? Her tænker vi også den langsigtet 

strategi idet B&O’s produkter ikke når ud til så mange kunder gennem B1 butikker som i SIS. 

Vi synes det modsiger B&O ønske om at ramme en yngre/bredere målgruppe som gennem 

Apple.  

 

Der er helt klart noget jeg lægger noget i. Nu er den nye strategi først offentliggjort i 2010/11 

regnskabet, hvorfor B&O ikke har haft tid til at handle på dette endnu. 

Igen skal man forstå at B&O og opbygget et kæmpe distributionsnetværk som det kræver tid 

at omstrukturerer og mange B1 butikker er selvstændige erhvervsdrivende som der skal tages 

hensyn til. 
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