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Executive Summary 
The Bang & Olufsen Group is a Danish based manufacturer of high-end audio, video and multimedia 

products, which are world renowned for its design and quality. The group was founded in 1925 and has 

since grown to become an international player with exclusive retail stores throughout the world and 

production facilities in the Czech Republic. The B&O brand ranks in the top of the luxury segment and 

has done so for a long time. 

 

The purpose of this thesis is to perform a valuation of the B&O Group based on the Economic Profit 

framework in light of the newly released strategy plan “Leaner, Faster, Stronger”. The thesis will 

conclude whether or not the implementation of the strategic plan is realistic. 

 

The valuation compromises a strategic analysis to understand the B&O Group and its core competences 

and to establish an understanding of their position in the marketplace.  

 

 Following the analysis is a comparison to the new strategy plan to identify whether or the not there is a 

strategic fit, enabling the B&O Group to capitalize on their non-financial value drivers. 

 

In addition to the strategic analysis a financial analysis is performed to identify the B&O Group’s 

financial value drivers. This is performed by analyzing and reworking the financial statements, including 

profit and loss statement, balance sheets and equity from the last 5 financial years. The reworked 

statements are used to calculate key figures for the historic value creation, which have shown that B&O 

have faced great challenges in 2008/09 due to the financial crisis, but also the company has implemented 

initiatives to turn the situation.  

 

The strategic analysis and financial analysis provide the basis for the future forecasting, which 

incorporates the core competencies and the actions set forth in the strategy plan. Two different scenarios 

have been budgeted – a base case scenario, which is based on the expected development, and also a best 

case scenario, which is based on a full implementation of the strategy plan within 5 years. 

 

The final valuation reaches a share price of 80 DKK in the base case scenario, which is slightly above the 

current market value. The best case scenario reaches a share price of 128 DKK, but the thesis concludes 

that this calculation is based on too positive budget assumptions, thus making the strategy plan unrealistic 

to implement within a 5 year period. 
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1. Projektbeskrivelse 
Nærværende kapitel beskriver det overordnede strukturforløb for afhandlingen inklusive alle 

metodemæssige overvejelser. 

 

1.1 Indledning 

Den globale økonomiske krise har kostet koncerner verden over mange penge og givet mange grå hår og 

søvnløse nætter. Stort set ingen koncerner er gået upåvirket gennem krisen, og Bang & Olufsen A/S 

(herefter B&O) er ingen undtagelse. Fra årsregnskabet 2006/07 indtil årsregnskabet 2009/10, hvor 

finanskrisen toppede har B&O oplevet en nedgang i omsætningen på 1.614 mDKK, hvilket har bevirket 

at aktiekursen, er dykket med svimlende 92 %. Sammenlignet med det danske OMXC20 indeks, der er 

steget 4 % i samme periode, kan det tydeligt observeres at aktien er under pres. 

 

”B&O er ikke længere så stærkt et brand, som faste kunder holder fast i til en hver pris. At kunderne ikke 

er så trofaste, som B&O havde troet og håbet, kom for alvor til udtryk under finanskrisen, hvor 

koncernens omsætning faldt med en tredjedel”
1
 

 

Under den økonomiske krise har adskillige koncerner været nødsaget til at revurdere deres strategi i 

forsøget på at tilpasse deres koncern til de eksisterende markedsvilkår. Oftest er disse strategiplaner 

meget ambitiøse, og kan i mange tilfælde kategoriseres som absolut ”best case”-scenarier, som selv under 

gode markedsforhold, kan være svære at realisere. 

 

Som eksempel har Vestas skrinlagt deres Triple15 strategiplan, fordi ledelsen vurderede, at deres meget 

ambitiøse strategiske målsætning ikke længere var realistisk. Vestas har ikke været i stand til at levere den 

forventede vækst på omsætningen, hvilket har betydet at koncernen har haft en betydelig overkapacitet i 

produktionen, som har presset indtjeningen ned. Selv ikke betydelige nedskæringer i medarbejderstaben 

og produktionsfaciliteter har kunnet få indtjeningen på ret kurs igen.
2
 

 

B&O har i forbindelse med lanceringen af deres årsrapport for 2010/11 lanceret en ambitiøs strategiplan 

kaldet ”Leaner, Faster, Stronger”, som er den nye direktør Tue Mantonis svendestykke. Strategiplanen 

dikterer først og fremmest en markant styrkelse af koncernens omsætning og indtjeningsmargin, som skal 

                                                 
1
 http://epn.dk/teknologi2/billed/article2555597.ece 

 
  

2
 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/219120/ditlev_engel_opgiver_sit_prestigemaal.html  

http://epn.dk/teknologi2/billed/article2555597.ece
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/219120/ditlev_engel_opgiver_sit_prestigemaal.html


6 
 

opnås gennem en række initiativer. Men som historien har vist er en plan ikke lig med succes på 

markedet, hvis koncernen ikke formår at realisere den. 

 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen, som danner grundlaget for nærværende afhandling er: 

 

Er B&O’s nye strategiplan ”Leaner, Faster, Stronger” for ambitiøs? Og hvordan vil implementeringen af 

strategiplanen påvirke den aktuelle aktiekurs? 

 

Ovennævnte problemstilling vil blive søgt besvaret gennem følgende arbejdsspørgsmål: 

 

 Hvordan er B&O’s position på markedet inden lanceringen af den nye strategiplan og hvilke 

eksterne faktorer påvirker koncernen? 

 Hvilke interne værdier og kompetencer besidder B&O? 

 Hvilke elementer indeholder B&O’ nye strategiplan? Og er det muligt at realisere den? 

 Hvordan har B&O’s historiske regnskabsmæssige performance været  

 Hvad vil B&O’s værdi beregnes til ved en fundamentalanalyse under hensyntagen til 

ovenstående? 

 

1.3 Målgruppe 

Kandidatafhandlingen er det afsluttende projekt på cand.merc.aud.-studiet. Den formelle målgruppe er 

således vejleder og censor på kandidatafhandlingen, hvorimod den egentlige målgruppe for 

kandidatafhandlingen er den eksterne investor, som ønsker en vurdering af, hvorvidt B&O er en attraktiv 

investering. 

 

Da opgaven er udarbejdet med udgangspunkt i teorien forbundet med cand.merc.aud.-studiet forventes 

læseren at have indsigt heri. 
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1.4 Afgrænsning 

Afgrænsning for afhandlingen er foretaget på følgende områder: 

 

Fokus for afhandlingen vil være en strategisk analyse og værdiansættelse af B&O koncernen som helhed. 

Vi vil derfor ikke foretage værdiansættelse af de enkelte datterselskaber i koncernen, men udelukkende 

gøre dette på koncernniveauet. 

 

Dataindsamlingen til afhandlingen er afsluttet pr. 18. januar 2012, hvilket er sammenfaldende med 

offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. regnskabshalvår 2011/12. Materiale efter denne dato vil kun 

blive omfattet, såfremt det væsentligt vil påvirke analysens udfald. Regnskabsanalysen tager dog 

udelukkende udgangspunkt i hele afsluttede regnskabsår, således at det seneste regnskabsår er 2010/11.  

 

Dataindsamlingen er foretaget med udgangspunkt i en ekstern investor. Det betyder at afhandlingen 

bygger på offentligt tilgængeligt materiale, og således ikke omfatter intern rapportering, hvilket ofte er 

mere detaljeret. Af denne årsag har vi gjort antagelser omkring data hvor det har været nødvendigt, 

hvilket vil fremgå af afhandlingen. 

 

1.5 Opgavestruktur 

Nedenstående figur illustrerer hvordan vi har struktureret afhandlingen: 

 

Afhandlingens kapitel 1 starter ud med projektbeskrivelse, omfattende indledning, problemformulering, 

målgruppe, afgrænsning, opgavestruktur, metodevalg samt kildekritik. Dermed er rammerne for selve 

afhandlingen sat. 

 

Efterfølgende i kapitel 2 foretages en koncernpræsentation af B&O. Præsentationen skal give læser et 

overordnet indblik i koncernens opbygning, forretningsområder og kompetencer. Emnerne danner basis 

for den videregående analyse. 

 

I kapitel 3 foretages en strategisk analyse af B&O’s ikke-finansielle værdidrivere på samfunds-, branche- 

og koncernniveau op til lanceringen af B&O’s nye strategi. Analysen skal skabe grundlag for den senere 

analyse af strategiplanen og værdiansættelsen.  

 

Analyse og vurdering af elementerne i strategiplanen ”Leaner, Faster, Stronger” samt koncernens 

mulighed for at kunne realisere strategiplanen foretages i kapitel 4.  
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I kapitel 5 foretages en regnskabsmæssig analyse, der har til formål at identificere den historiske 

værdiskabelse i koncernen. 

 

I kapitel 6 vil den strategiske og regnskabsmæssige analyse danne grundlag for udarbejdelse af budgetter 

for de fremtidige regnskabsperioder, hvilket vil udmønte sig i en egentlig værdiansættelse i kapitel 7.  

 

Da de enkelte kapitler er forholdsvis omfattende afrundes kapitlerne 2-3, 4 og 5 med en delkonklusion 

samt 6-7 med en sammenligning af de opstillede scenarier, som senere vil indgå i den endelige 

konklusion i kapitel 8. 

 

Figur 1 - Opgavestruktur   

Kilde - egen tilvirkning 

 

1.6 Model- og metodevalg 

Afsnittet omfatter en nærmere beskrivelse af de anvendte modeller i de enkelte afsnit. Såfremt der er flere 

alternative modeller til analysen af det givne område, vil det blive begrundet, hvorfor anvendte model er 

benyttet. 

 

1.6.1 Koncernpræsentation 

Dette afsnit giver læseren et indblik i B&O som koncern. Dette vil opnås ved en gennemgang af 

koncernens historie, koncernstruktur, ledelsesstruktur, markedsoversigt, produktportefølje samt 

distributionskanaler. 
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1.6.2 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er, at give læseren en dybdegående kendskab til de ikke-finansielle 

værdirivere i B&O. Den strategiske analyse består dels af en vurdering af de eksterne forhold omkring 

koncernen, ligesom der fokuseres på de interne forhold i selve koncernen. Indledningsvist defineres 

B&O’s marked kort. 

 

1.6.2.1 Ekstern analyse 
De eksterne faktorer bliver identificeret ved hjælp af PEST-modellen.

3
 Modellens framework fokuserer 

udelukkende på omverdensforhold på samfundsniveau og omhandler områderne: 

 (P)olitical factors 

 (E)conomic factors 

 (S)ocial factors 

 (T)echnological factors 

 

Til at beskrive konkurrencesituationen på brancheniveau anvendes Michael Porters model ”Five Forces”. 

Modellen vil kortlægge konkurrencesituationen i branchen, samt vurdere B&O’s styrkeforhold i relation 

til leverandører og kunder. 

 

1.6.2.2 Intern analyse 
Den interne analyse foretages med udgangspunkt i modeller, der søger at afdække B&O’s 

kernekompetencer, samt hvor der er potentiale til at skabe konkurrencemæssige fordele. 

 

Først indledes analysen med Michael Porters værdikædeanalyse
4
, der har til formål at identificere de 

primære aktiviteter og støtteaktiviteter i koncernen, samt kortlægge hvor koncernen besidder sine 

kernekompetencer.  

 

Dernæst anvendes Boston Consulting Groups model til at vurdere koncernens sammensætning af 

forretningsområder og det vurderes hvorvidt porteføljen er afbalanceret og dermed fremmer 

aktionærværdien. 

 

                                                 
3
 John L Thompson – ”Strategic Management” s. 247 

4
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 92 
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B&O’s oprindelige vision, mission og værdigrundlag gennemgås, hvorefter koncernens 

konkurrencestrategi beskrives gennem Michael Porters generiske konkurrencestrategier
5
, for at vurdere 

om koncernens differentieringsstrategi harmonerer med de interne kompetencer. Ligeledes analyseres de 

strategiske netværk, som B&O anvender. 

 

Koncernens oprindelige vækststrategier analyseres gennem anvendelse af H.I. Ansoffs vækstmatrice.
6
 

 

1.6.2.3 SWOT analyse 
Afslutningsvis samles resultaterne fra de ovennævnte strategiske analysemodeller i en SWOT-analyse, 

der sammenfatter styrker, svagheder, muligheder og trusler for B&O. 

 

1.6.3 Ny strategiplan – ”Leaner, Faster, Stronger” 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse foretages en gennemgang af den nye strategiplans 

hovedpunkter, reaktioner fra omverdenen samt egentligt foretagne handlinger, for at vurdere harmonien 

med de eksisterende kernekompetencer samt hvorvidt det er muligt at realisere de opsatte mål. 

 

1.6.4 Regnskabsmæssig analyse 

Formålet med den regnskabsmæssige analyse er skabe overblik over koncernens historiske værdiskabelse, 

hvilket opnås gennem af de tilgængelige årsrapporter for de seneste 5 regnskabsår.  

 

For at kunne anvende de officielle årsrapporter til analyseformål foretages en reformulering af 

årsrapportens delelementer, herunder resultatopgørelse, balance, og egenkapitalopgørelse. Reformulering 

foretages for at kunne eliminere regnskabsmæssig ”støj” og etablere et ensartet analysegrundlag. 

 

1.6.4.1 Analyse af aktivitet, rentabilitet og indtjeningsevne 
Den historiske udvikling i koncernen vil blive belyst gennem en analyse af de reformulerede regnskabstal 

og tilhørende nøgletal og trends. 

 

Efterfølgende vil nøgletallene blive beregnet gennem anvendelse af DuPont pyramidens systematik, til 

dekomponering af egenkapitalforrentningen, således at de underliggende værdidrivere kan identificeres.  

 

                                                 
5
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 106 

6
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 112 
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Målet er at identificere hvor værdiskabelsen finder sted, ligesom at identificere udviklingstrends indenfor 

de respektive regnskabsmæssige områder. 

 

1.6.5 Budgettering 

På baggrund af den strategiske analyse, den nye strategiplan og den regnskabsmæssige analyse 

udarbejdes proforma-regnskaber, som skal danne grundlag for den endelige værdiansættelse for base- og 

best case scenariet. 

 

1.6.5.1 Fastlæggelse af budgetforudsætninger 
Som udgangspunkt fastsættes forudsætninger for budgettet. Dette gælder budgetperiode, samt 

budgettering af de regnskabsposter, som indgår i værdiansættelsen. Der udarbejdes budgetforudsætninger 

for henholdsvis base- og best case scenarierne. 

 

1.6.6 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i Residualindkomstmodellen (RI-modellen), som er 

baseret på årsregnskabets målinger i praksis og dermed fremskynder indregningen af værdi. I opgaven er 

den indirekte metode anvendt, da der her fokuseres på driftsaktiviteten som eneste værdidriver og der ses 

bort fra finansieringsaktiviteten som potentiel værdidriver.
7
  

 

1.6.6.1 Fastlæggelse af diskonteringsrenten 
Til beregning af kapitalværdien er diskonteringsfaktoren væsentlig, hvorfor fastlæggelsen af den konkrete 

diskonteringsrente er et kritisk moment ved udvælgelse af nutidsværdimodel. 

 

Ejerafkastkravet indgår som en vigtig bestanddel i diskonteringsrenten. Ejerafkastkravet fastlægges 

gennem anvendelse af CAPM-modellen. Denne model beskriver sammenhængen mellem koncernens 

afkast og markedsafkastet. 

 

Ligeledes fastlægges WACC, som beskriver kapitalomkostningerne ved den valgte kapitalstruktur, og 

både tager højde for kapitalomkostningerne til ejerne såvel som långiverne. WACC indgår også direkte i 

værdiansættelsen. 

 

                                                 
7
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 112 
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1.6.6.2 Scenarieanalyse 
For at belyse følsomheden i de valgte budgetforudsætninger udarbejdes en scenarieanalyse, som vurderer 

betydningen for den teoretisk beregnede aktiekurs ved ændring i budgetforudsætningerne. 

 

1.7 Kildekritik 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen anvendes talrige kilder til analyse og underbygning af 

afhandlingens informationer. 

 

Til brug for den strategiske analyse er anvendt modeller fra de gængse lærebøger på cand.merc.aud.-

studiet, hvilket omfatter materialer fra internationalt anerkendte forfattere.  

 

B&O’s offentliggjorte årsrapporter for perioden 2006-2011 er anvendt. Årsrapporterne er underlagt 

revisionspligt, hvorfor materialet må vurderes at være retvisende. Opgavelæser skal have for øje, at 

årsrapporterne er udarbejdet af B&O, så en hvis grad af subjektivitet må forventes, ligesom fokus bevidst 

kan ledes væk fra negative sider. Det samme gør sig gældende for fortegningsretsemissionen fra 2009, der 

ligesom årsrapporterne er udarbejdet af B&O. Fortegningsretsemissionen er dog væsentlig mere detaljeret 

i forbindelse med fremhævelse af risici i forbindelse med investering i B&O, hvilket også får denne til at 

fremstå valid. 

 

Til den strategiske analyse anvendes avisartikler og internetsider til informationssøgning. Der er så vidt 

det er muligt, forsøgt at anvende anerkendte medier i informationssøgningen, hvilket øger validiteten, 

men det kan ikke undgås at fejlinformation forekommer i denne type kilder. Ligeledes kan det være svært 

at fastslå kildens objektivitet, da forfatterens agenda med artiklen ikke er kendt. 

 

Den offentliggjorte strategiplan for B&O indgår, som et centralt element i fastlæggelse af 

forudsætningerne for budgetteringen til brug for værdiansættelsen. Da der er tale om forventninger 

knytter der sig selvfølgelig en væsentlig usikkerhed til tallene. For at imødekomme denne usikkerhed 

foretages en scenarieanalyse i relation til værdiansættelsen, som vil søge at identificere de mulige 

afvigelser. 

 

Til brug for værdiansættelsen er anvendt anerkendt litteratur indenfor området, som vurderes at være 

objektivt og validt. 
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2. Præsentation af koncernen B&O 
Bang & Olufsen A/S blev grundlagt i 1925 i Struer og er kendt verden over for sit karakteristiske og 

luksuriøse sortiment af kvalitets audio-, video og multimedieprodukter. B&O fremstiller en lang række 

enestående fjernsyn og musiksystemer, højttalere, telefoner og multimedieprodukter, som kombinerer den 

sidste nye teknologi med en unik tiltrækningskraft, hvilket følger koncernens vision:  

 

”Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder.”
8
  

 

Ifølge B&O beskæftiger koncernen over 2.000 ansatte og produkterne forhandles i mere end 70 lande 

verden over.
9
 

 

I det følgende gives der en overordnet præsentation af koncernen B&O til senere brug for den strategiske 

analyse. 

 

2.1 Historie  

Peter Bang og Svend Olufsen oprettede B&O den 17. november 1925 med hjælp af kapital fra deres 

fædre. Aktiekapitalen var på kr. 10.000. Koncernen havde sine første lokaler på Olufsens fars gods 

Quistrup. I begyndelsen fremstillede B&O batterieliminatorer og ladere til batteridrevne radioapparater, 

men efterhånden som teknikken udvikledes, blev produktporteføljen udvidet.  

Takket være Peter Bangs initiativ, tekniske og innovative kundskab, begyndte B&O at producere 

højtalere og mikrofoner samt i 1928 radioapparater, som ikke kørte på batterier, men på strøm fra 

stikkontakten.  

På bare 3 år voksede partnerskabet til 30 mennesker, der producerede forstærkere, transformere og 

lydanlæg til biografer. Højtalerne var håndlavet, designet fra bunden og i stand til at gengive en mere 

virkelighedstro lyd end der nogensinde var hørt før. Peter Bang og Svend Olufsen havde fundet et mantra 

for deres forretning: ”Lyd skal gengives, nøjagtigt som kunstneren ønskede det”.  

Nu var komponister, bands, orkestre og solister ikke længere henvist til øregangen, men spillede sig helt 

ind i folks fantasi. Takket være design og videnskab kunne lytteren nu bogstaveligt talt forvandle stuen til 

en musikalsk verden.
10

 

                                                 
8
 http://www.bang-olufsen.dk 

9
 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 6 

10
 B&O’s produktkatalog s. 2-3 
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I 1952 introducerede B&O sit første TV apparat (TV 508 S "Trillebøren") på markedet og i 1958 blev et 

modulsystem, udformet af arkitekten Ib Fabiansen, introduceret. Med dette fleksible system kunne B&O 

enkelt kombinere TV, radio og højttalere. De nye opfindelser var dog stadig tro mod B&O’s 

grundlæggende ide:  

”At genskabe kreative menneskers arbejde mere præcist end nogensinde før og derved ændre folks liv og 

verdener”.
11

 

I slutningen af 60’erne havde B&O fået etableret sit navn og kvalitetsprodukter på det danske marked. 

Trods den stigende konkurrence fra Asien, som betød at flere leverandører i Danmark og Europa måtte 

nedlægge produktionen, så overlevede B&O ved at ændrede strategien til ikke kun at fokusere på kvalitet 

og design, men til også at fokusere på selve ideen bag produkterne. Hermed formåede koncernen, at 

differentiere sig fra de nærmeste konkurrenter. I 1967 kom "Beovision 3000 Colour", koncernens første 

farve TV og i 1974 den første fjernkontrol.  

Grundet den manglende omsætning i 1980’erne og start 90’erne ændrede koncernen sin strategi for salg 

og distribution af produkterne og lancerede B1 shops konceptet, som betød at B&O’s produkter fremover 

hovedsageligt skulle sælges via rene B&O butikker verden over. Koncernen har efter årtusindeskiftet 

lanceret koncept butikkerne i lande som Indien, Kina og Rusland.
12

 

Den manglende omsætning medførte ligeledes at B&O begyndte at producere og sælge luksus 

lydsystemer til biler og i 2003 lykkedes det koncernen at indgå kontrakt med bilproducenten Audi.
13

 

På nuværende tidspunkt lider koncernen under den globale finanskrise og har i den forbindelse 

implementeret nogle tiltag, som forhåbentlig får koncernen igennem krisen, hvilket vil blive behandlet 

senere i afhandlingen. 

2.2 Koncernstruktur 

Koncernen har de seneste år gennemgået en omstrukturering, hvilket i 2008 betød ophørsspaltning af 

selskabet B&O Telecom A/S samt udspaltning af B&O Ejendomme A/S. I juni 2011 har koncernen købt 

de resterende aktier 49 % i datterselskabet OÜ BO-soft, således at B&O nu ejer 100 % i de 

underlæggende selskaber og dermed er i fuld kontrol. 

 

 

                                                 
11

 B&O’s produktkatalog s.2-3 
12

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 7 
13

 B&O Automotive – historien om succesfuld innovation s. 4 
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B&O koncernen er sammensat som følgende: 

 

Figur 2 – Koncernstruktur 

Kilde – B&O’s årsrapport 2010/11 - egen tilvirkning 

 

Selskaberne i koncernen har følgende funktioner: 

 

 Bang & Olufsen A/S – Moderselskabet, som varetager koncernens stabsfunktioner, 

administration og vedligeholdelse af B&O’s brand samt udvikling af audio- og videoprodukter. 

 Bang & Olufsen Operations A/S – 100 % ejet selskab lokaliseret i Struer, som varetager 

koncernens indkøb, produktion og logistik samt salg af audio- og videoprodukter. 

 Bang & Olufsen s.r.o. - 100 % ejet selskab lokaliseret i Koprivnic i Tjekkiet, som varetager 

produktion og udvikling af dele af koncernens audioprodukter. 

 OÜ BO-soft - 51 % ejet selskab lokaliseret i Tallinn i Estland, som foretager koncernens 

softwareudvikling. Pr. 1. juni 2011 har moderselskabet købt de resterende 49 % aktier i selskabet. 

 Bang & Olufsen ICEpower A/S – 100 % ejet selskab lokaliseret i Lyngby, som håndterer alt 

branduafhængigt forretning. Selskabet udvikler og producerer produkter baseret på højeffektive 

og strømbesparende forstærker teknologier og selskabets kunder består af kvalitetsproducenter på 

det globale audiomarked, f.eks. Samsung, som der leveres teknologiske og akustiske løsninger til. 

 Bang & Olufsen GPS Taiwan - 100 % ejet selskab, et produktionsselskab lokaliseret i Taiwan 

(Sourcing company). 

 

Yderligere i koncernen er der under Bang & Olufsen Operations A/S 20 nationale salgs- og sourcing 

selskaber, som ligeledes er ejet 100 % 
14

. Endvidere har B&O ejerandele i 2 associerede selskaber, B&O 

Medicom A/S og John Bjerrum Nielsen A/S. 

 

                                                 
14

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 122 
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2.3 Koncernens ledelse 

Bestyrelsen i B&O A/S har gennem tiderne bestået af en grundstamme med undtagelse af de 

medarbejdervalgte repræsentanter. Blandt grundstammen kan nævnes Peter Skak Olufsen samt Jørgen 

Worning, som har været en del af bestyrelsen siden henholdsvis 1972 og 1992. 

 

2.3.1 Bestyrelsen 

I takt med finanskrisens indtræden og koncernens tiltag for overlevelse, er der sket en del ændringer i 

bestyrelsen. I 2008 tiltrådte Rolf Eriksen, som skulle tilføre sin ekspertise fra H&M til udvidelse af nye 

kundesegmenter samt koncept butikkerne. Ligeledes tiltrådte Nils Bjørn Christiansen i 2010, som med sin 

praktiske erfaring fra direktionsgangen på Danfoss A/S, skulle spille en aktiv rolle i forhold til 

direktionen. 

 

Formandsposten har været besat af Jørgen Worning siden 1997 og da han i 2010, grundet B&O’s 

alderspolitik, var tvunget til at gå på pension, stod bestyrelsen med en stor udfordring med henblik på at 

finde en kvalificeret afløser til formandsposten. Da ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer 

ønskede at tiltræde posten måtte koncernen søge en ekstern kandidat.  

 

Under et stort pres valgte bestyrelsen den tidligere koncernchef i Københavns Lufthavne Brian Petersen 

og han tiltrådte formandsposten d. 27. september 2010. Efter kun få måneder forlod Brian Petersen 

formandsposten med øjeblikkelig virkning, da der var stor uenighed om koncernens kommende 

strategiplan.
15

 En situation som koncernen godt kunne have undværet og som kilder påpeger, var en 

panikløsning. Forarbejdet var amatøragtigt, da koncernen udnævnte Brian Petersen som kandidat til 

formandsposten.
16

  

 

Bestyrelsen har efter hændelsen konstitueret sig og medlemmerne i henhold til årsrapporten for 2010/11 

fremgår af bilag 1. 

 

2.3.2 Direktionen 

Karl Christian Hvidt Nielsen indtrådte som administrerende direktør i B&O i 2008 og han var manden, 

der med sin internationale erfaring, tekniske indsigt og forståelse, skulle bringe B&O videre i sin globale 

udvikling.
17

 

                                                 
15

 http://finans-dyn.tv2.dk/nyheder/article.php/id-35792705:ballade-i-bo--bestyrelsesmedlem-g%C3%A5r-i-

vrede.html  
16

 http://www.business.dk/forside/panikloesning-bag-formandsdrama-i-bo  
17

 http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/karl-kristian-hvidt-nielsen-ny-koncernchef-i-bampo 

http://finans-dyn.tv2.dk/nyheder/article.php/id-35792705:ballade-i-bo--bestyrelsesmedlem-g%C3%A5r-i-vrede.html
http://finans-dyn.tv2.dk/nyheder/article.php/id-35792705:ballade-i-bo--bestyrelsesmedlem-g%C3%A5r-i-vrede.html
http://www.business.dk/forside/panikloesning-bag-formandsdrama-i-bo
http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/karl-kristian-hvidt-nielsen-ny-koncernchef-i-bampo
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Direktionen i B&O blev i 2010 udvidet med tre nye medlemmer. Henning Bejer Beck blev ansat som 

finansdirektør, og han var blandt koncernchef Kalle Hvidt Nielsens tætteste medarbejdere i koncernen. 

Han blev flankeret af to andre nye direktionsmedlemmer: Senior Vice President i Sales & Marketing, 

Christian Winther, og senior vice President i Operations, John Bennett-Therkildsen.
18

 

Efter godt 3 år på posten blev Karl Christian Hvidt Nielsen overraskende fyret, da han ikke formåede at 

overbevise B&O-toppen om, at han var den rette direktør. Dette kom i kølvandet på koncernens 

ledelseskrise, hvor bestyrelsesformanden Brian Petersen trak sig fra posten. 

Den nuværende bestyrelsesformand Ole Andersen erkendte, at bestyrelsen har fundet det nødvendigt med 

et skifte. ”Kalle Hvidt Nielsen har gennem de seneste knap tre år ydet et meget stort bidrag til B&O’s 

udvikling og ledet koncernen igennem en kritisk periode med økonomisk krise og faldende efterspørgsel. 

Det har været nødvendigt for koncernen at fokusere kræfterne på mulige vækstområder, gennemføre 

omfattende effektiviseringer og samtidig accelerere produktudviklingsprocessen med henblik på at bringe 

nye produkter til markedet og dermed skabe grundlag for fornyet vækst, hvilket kræver en anden 

profil”.
19

 

Fra 1. marts 2011 blev Tue Mantoni uventet den nye koncernchef i B&O. Tue Mantoni var i 8 år en 

succesrig koncernchef hos motorcykelproducent Triumph, hvor han formåede at vende udviklingen 

radikalt og tredoble omsætningen
20

. Tue Mantoni havde på daværende tidspunkt været medlem af B&O’s 

bestyrelse i 18 måneder og bestyrelsen mente at han havde den fornødne forståelse for B&O’s værdier og 

rødder, og kombineret med det imponerende cv og internationale erfaringer, besad han de færdigheder, 

som er nødvendig for at udvikle koncernen.
21

 Spørgsmålet er nu om Tue Mantoni kan lave en ”Triumph” 

på B&O.  

Direktionens medlemmer i henhold til årsrapporten for 2010/11 fremgår af bilag 2. 

 

2.4 Markeder 

B&O’s produkter markedsføres og sælges på det globale marked med hovedvægt på det europæiske 

marked, hvilket fremgår af nedenstående figur: 

 

                                                 
18

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/180736/ny_finansdirektoer_i_bang_olufsen.html  
19

 http://epn.dk/teknologi2/article2334095.ece  
20

 http://www.business.dk/detailhandel/han-skal-goere-bo-til-en-triumph  
21

 http://epn.dk/teknologi2/article2334040.ece  

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/180736/ny_finansdirektoer_i_bang_olufsen.html
http://epn.dk/teknologi2/article2334095.ece
http://www.business.dk/detailhandel/han-skal-goere-bo-til-en-triumph
http://epn.dk/teknologi2/article2334040.ece
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Figur 3 – Omsætningsfordeling geografiske områder 

Kilde – B&O’s årsrapport 2010/11 - egen tilvirkning 

 

Koncernens samlede omsætning for Europa i regnskabsåret 2010/11 udgjorde ca. 66 %. I Centraleuropa 

og det øvrige Europa, er det landene Tyskland og Storbritannien, som dominerer, hvorimod Skandinavien 

domineres af det danske marked. 

 

Mens koncernens vigtigste markeder er Skandinavien og Europa, ses det af ovenstående, at det asiatiske 

marked med store nationer såsom Kina og Rusland kun udgør 12 %, selvom der rapporteres om en 

stigning af omsætningen på disse markeder
22

. Kina og Rusland er betegnet som en del af de nye 

vækstmarkeder og en del af BRIK- landene (Brasilien, Rusland, Indien & Kina) og burde derfor tiltrække 

fokus fra B&O, men generelt ses det at flere gamle danske designikoner bliver på de modne markeder og 

går glip af langvarigt opsving i Kina og Rusland. Dette kan på sigt vise sig at være en væsentlig hindring 

for at opnå den ønskede vækst.
23

 

 

2.5. Forretningsområder 

Koncernens aktiviteter er opdelt i tre forretningsområder: 

 

                                                 
22

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 20 
23

 http://www.business.dk/fashion-design/dansk-design-misser-vaekstmarkeder  
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• B&O’s audio- og videoforretning (”Audio- og Videoforretningen”), der udvikler, producerer og 

sælger en lang række eksklusive audio- og videoprodukter, herunder salg af totalløsninger og 

større installationer til luksushoteller. 

• B&O’s udvikling og salg af eksklusive lydsystemer til automobilindustrien (”Automotive”). 

• ICEpower, der udvikler, producerer og sælger kompakte digitale forstærkerenheder 

(”ICEpower”). 

 

Koncernens tre forretningsområder kan opdeles i to segmenter: Den brandunderstøttede forretning, der 

omfatter Audio- og Videoforretningen og Automotive, samt den branduafhængige forretning, der alene 

omfatter ICEpower. 

 

I nedenstående figur er omsætningen for regnskabsperioden 2010/11 fordelt på de 3 forretningsområder: 

 

Figur 4 – Omsætningsfordeling forretningsområder 

Kilde – B&O’s årsrapport 2010/11 - egen tilvirkning 

 

Hovedparten af koncernens omsætning ca. 81 % relaterer sig til Audio- og Videoforretningen, der 

primært henvender sig til private forbrugere (Business 2 Consumer), mens en mindre del af dette 

forretningsområde udgøres af Enterprise, der henvender sig til virksomheder (Business 2 Business). 

B&O’s øvrige aktiviteter, Automotive og ICEpower, er alene rettet mod Business 2 Business-segmentet. 

Auto 
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2.6 Produkter 

Centralt for B&O’s kerneprodukter er kvalitet, brugervenlighed og elegant design. Mange af produkterne 

har været på markedet gennem en længere årrække, hvilket generelt kendetegner koncernens 

produktportefølje i forhold til konkurrenternes. 

 

Selvom et produkts design ikke ændres grundlæggende i dets levetid, bliver produkterne løbende 

forbedret og opdateret med ny teknologi. Det er ledelsens vurdering, at årsagen til, at produkterne 

generelt matcher forbrugernes præferencer i længere tid og i højere grad end konkurrenternes, kan 

tilskrives den løbende satsning på produktdifferentiering gennem design, kvalitet og innovation. 

I mange år har systemintegration været afgørende for B&O’s produkt strategi. Et eksempel på 

systemintegration er produkter, der indeholder mere end én kilde til underholdning i en enkelt enhed, 

såsom tv-apparater med et integreret dvd-afspiller eller et lydsystem med en indbygget 

radio, cd og dvd-afspiller.  

 

BeoLink systemet er et andet eksempel på systemintegration, der giver brugerne mulighed for at tilslutte 

og kombinere alle typer af B&O’s produkter i deres hjem. BeoLink systemet giver brugeren mulighed for 

at distribuere audio/video fra B&O systemet til andre rum i huset. Med Beo6, kan brugeren nøjes med 

kun én fjernbetjening til alle værelser i huset. Beo6 er en bærbar central kommando anordning, som byder 

på en række nye funktioner ud over de allerede kendte fra Beo4, for eksempel kan Beo6 konfigureres 

specifikt til den enkelte brugers krav, og dermed udgør en unik, personlig fjernbetjening, som indeholder 

netop de funktioner, der kræves i den enkelte brugers hjem. I BeoLink er desuden en applikationen til 

iPhone eller iPod Touch, som giver brugeren mulighed for at betjene B&O produkter samt gardiner, 

belysning, aircondition osv. inkluderet i home automation systemet.24 

 

Audio- og Videoforretningen  

B&O’s hovedforretning består i udvikling, produktion og salg af eksklusive audio- og videoprodukter 

med fokus på tv, musiksystemer, højttalere og multimedieprodukter. 

 

Endvidere sælger koncernen audio- og videoprodukter til luksus hoteller og store ejendomsprojekter. 

Koncernens produkter er i dag repræsenteret i mere end 200 femstjernede hoteller over hele verden. Hertil 

kommer, at B&O har leveret audio- og videoprodukter til eksklusive ejendomsprojekter, primært i 

Mellemøsten og Asien. 

 

 

                                                 
24

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 8 
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Automotive 

I de senere år er den brand-understøttede forretning blevet udvidet til at omfatte udvikling, produktion og 

salg af eksklusive lydsystemer til high-end biler. Dette forretningsområde udgør i dag en yderst vigtig del 

af B&O’s kerneforretning, og indtil videre har koncernen indgået i partnerskab med de eksklusive 

bilproducenter Audi, Aston Martin, Mercedes-AMG og BMW.  

 

In-Car lydsystemet har opnået en stærk anerkendelse, og koncernens position som markedets førende 

leverandør af lydsystemer blev endnu engang bekræftet i marts 2011 i den årlige læserundersøgelse 

foretaget af tidsskriftet "Auto motor und sport". Næsten 100.000 læsere deltog i undersøgelsen, og de 

stemte B&O på førstepladsen foran 26 andre bil audio mærker.25 Det er tredje gang, at B&O er nomineret 

det bedste mærke i Car-HiFi kategorien. 

 

ICEpower 

Sideløbende med den brand-understøttede forretning, arbejder B&O med ikke-mærkevarer aktiviteter 

med hensyn til udvikling, produktion og salg af kompakte, digitale forstærker-enheder.  

 

Datterselskabet, Bang & Olufsen ICEpower A/S, er ansvarlig for den patenterede ICEpower-teknologi, 

som er en teknologi, der gør det muligt for små digitale forstærkere, at give en ekstrem høj ydelse med 

særlig lav varmeafgivelse og dermed reducere energiforbruget. Grundet ICEpower teknologiens 

kompakte design, pålidelighed, energibesparelser og lydkvalitet, er de digitale forstærkermoduler i stor 

efterspørgsel til brug i for eksempel high-end audio/video-produkter og mobiltelefoner samt et centralt 

element i B&O’s aktive højttalere og lydsystemer til biler.  

 

Med nedenstående figur gives et overblik af omsætningen af kerneforretningen indenfor 

produktkategorierne i henhold til regnskabsperioden 2010/11: 
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Figur 5 - Salg fordelt på produkttyper 

Kilde– B&O’s årsrapport 2010/11 - egen tilvirkning 

 

2.7 Salg og distribution  

Koncernen har udviklet et forhandlernetværk bestående af et selektivt distributionssystem med 

autoriserede forhandlere, der selvstændigt varetager salget af koncernens produkter. Salget til forbrugere 

sker gennem to former for B&O-butikskoncepter: 

 

• B1-Butikker, som hovedsageligt forhandler B&O’s produkter. 

• Shop-in-Shop Butikker, hvor et større område af butikken er dedikeret og indrettet til B&O’s 

produkter. 

 

B&O anvender betydelige ressourcer på træning og uddannelse af butikspersonalet, således at forbrugerne 

er sikret en kompetent vejledning i butikkerne. 

 

Ved udgangen af 4. kvartal 2010/11 er B&O’s produkter tilgængelige i 690 B1 butikker og 265 shop-in-

Shops. B1 butikkerne tegner sig for 83 % af omsætningen, mens Shop-in-Shop butikker tegner sig for    

17 %.
26
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B&O’s strategi er fortsat, at fokusere på disse to typer af butikker med B1- 

butikker som primær distributionskanal, og Shop-in-Shop butikker, som et vigtigt supplement i de 

områder, hvor befolkningsgrundlaget endnu ikke berettige en B1-butik.  

 

B&O ejer 42 B1-butikker, primært i Australien, USA og Storbritannien, hvorimod resten af 

forhandlernetværket drives af franchisetagere. 
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3. Strategisk analyse 
B&O’s aktionærer forventer at opnå en økonomisk gevinst ved deres kapitalindskud i B&O koncernen, 

og aktiekursen afhænger således direkte af de finansielle faktorer, der bestemmer den samlede 

værdiskabelse for aktionærerne – de såkaldte finansielle værdidrivere. 

  

De finansielle værdidrivere måler værdiskabelsen fra periode til periode, men til at fortælle hvordan 

værdien er skabt analyseres de ikke-finansielle værdidrivere. Summen af de samfunds- og 

branchefaktorer, som B&O ikke kan påvirke, og de faktorer, som B&O’s ledelse kan påvirke direkte, 

danner den samlede mængde af ikke-finansielle værdidrivere.
27

 

 

Formålet med den strategiske analyse nedenfor, er at identificere de væsentligste ikke-finansielle 

værdidrivere for koncernen. 

  

3.1 Markedet 

Indledningsvist defineres markedet for B&O, da dette er med til at skabe en forståelse for de 

konkurrencemæssige udfordringer B&O står overfor.  

 

Audio/video-branchen som helhed er en gigantisk branche med mange store kapitalstærke spillere. I 

direkte konkurrence ville B&O ikke være konkurrencedygtige, hvilket har gjort at B&O satser på en 

lukrativ niche af audio/video-branchen, nemlig high-end luksussegmentet. 

 

I dette segment findes kun få direkte konkurrenter, hvilket gør konkurrencesituationen markant 

anderledes, sammenlignet med den totale audio/video-branche. Senere i den strategiske analyse belyses 

konkurrencesituationen yderligere. 

  

3.2 PEST-modellen (omverdensanalyse på samfundsniveau) 

Formålet med analysen af koncernens omverden er, at beskrive nationale og internationale eksterne 

faktorer, som kan påvirke værdiskabelsen for B&O.  

 

Modellen inddeles i nedenstående ikke-finansielle værdidrivere. 

                                                 
27
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Figur 6 – PEST-modellen 
Kilde - Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen - egen tilvirkning 

 

3.2.1 Politik og lovgivning 

Værende en global spiller på markedet for high-end medieprodukter/luksusvarer er B&O underlagt 

regulering fra utallige instanser. De internationale organisationer EU, OECD mv. samarbejder for at 

fremme international handel ved at nedbryde handelsbarrierer og generelt skabe gode rammevilkår for 

den internationale handel. 

 

Moderselskabet er placeret i Danmark, men som tidlige nævnt, genereres en stor del af omsætningen 

udenfor Danmarks grænser. Cirka 80 % af omsætningen genereres i Skandinavien og Europa, mens de 

resterende 20 % primært kommer fra Asien og Nordamerika. Dermed er B&O underlagt lovgivninger og 

reguleringer fra mange lande. 

 

I Danmark vurderes det politiske klima at være stabilt, dog med den usikkerhed en ny regering har 

medført. Skiftet fra en borgerlig til en socialistisk regering, kan vise sig at få indflydelse på det generelle 

skatte- og afgiftsniveau ved koncerndrift i Danmark. En gennemgang af den nyligt vedtagne finanslov 

2012 afslører også væsentlige stramninger på Transfer Pricing området, begrænsninger i fremførsel af 

skattemæssige underskud samt en massiv stigning i NOx-afgiften.
28

 

Dette kan på kort sigt skade konkurrenceevnen for B&O, da deres konkurrenter ikke er hjemhørende i 

Danmark og dermed ikke er underlagt samme lovgivninger.  

 

                                                 
28

 PWC – Gennemgang af finansloven 2012 – pdf.fil http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/skat/assets/finanslov-

2012.pdf 

Koncernen 

Økonomi 
og 

demografi 

Sociale og 
kulturelle 
forhold 

Teknologi 
og miljø 

Politik og 
lovgivning 



26 
 

På de europæiske eksportmarkeder opleves større risici for politisk ustabilitet, primært som en følge af 

effekten af den globale finanskrise. Flere Sydeuropæiske lande befinder sig på randen af statsbankerot 

eller er i en så alvorlig økonomisk situation, at EU har måttet gribe ind og iværksætte hjælpepakker for at 

forsøge at stimulere landenes udvikling i positiv retning. Den usikre økonomiske situation har reduceret 

den generelle forbrugslyst hos kunderne verden over og trods et stærkt brand, som henvender sig til 

luksussegmentet, så vurderes krisen at have haft en effekt på B&O’s omsætning. 

 

På det mere generelle plan kan B&O’s konkurrenceevne blive påvirket negativt gennem mere restriktiv 

lovgivning for produktionsselskaber, f.eks. gennem arbejdsmiljøregler eller afgifter på energi- og 

råvareforbrug. Ifølge nye EU-regler er det for eksempel ikke længere tilladt at importere eller producere 

elektroniske apparater, der har et standby forbrug på mere end 1 watt.
29

  

 

3.2.2 Økonomi og demografi 

BNP 

En god indikator for det generelle aktivitets- og vækstniveau i samfundet er bruttonationalproduktet 

(BNP). Efter kriseårene 2008 og 2009, hvor der på verdensplan var en nedgang i BNP er markederne 

begyndt at stabilisere sig, og i 2010 og 2011 ses atter positive vækstrater, om end af mere moderat 

karakter end tidligere.
30

 

 

En stor del af væksten genereres i BRIK-landene og de omkringliggende lande, der har en markant højere 

vækst i BNP end I-landene. Både Kina og Indien er gået upåvirket gennem krisen og har kunnet 

opretholde en vækstrate i 8-10 % p.a., hvilket ser ud til at fortsætte i den nærmeste fremtid. 

 

                                                 
29

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 34 
30

 World Bank - 
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Figur 7 – Vækst i BNP for zoner og lande 

Kilde – World Bank - egen tilvirkning 

 

Forventningerne til BNP i 2012 og 2013 er en stigning på 2,5-3,0 % p.a. på verdensplan. Denne vækst vil 

ligesom tidligere år være drevet af BRIK-landene. Forecast for 2012 og 2013 er dog hæftet med en del 

usikkerhed, da det før har kunnet konstateres at verdensøkonomien hurtigt kan ændre sig. 

 

Valutakurser og renteniveau 

Udsving i valuta- og renteniveau kan have væsentlig betydning for afsætningsmulighederne for B&O.  

 

Valuta 

Da B&O er repræsenteret over det meste af verden med egne butikker kan udsving i de lokale 

valutakurser påvirke konkurrenceevnen, da produkterne kan blive dyrere i lokal valuta. 

 

B&O er især eksponeret overfor udsving i USD-kursen, da størstedelen af indkøb af råvarer og 

halvfabrikata til produktionen afregnes i denne valuta, f.eks., indkøb af paneler til at indgå i fladskærme. 
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Det forsøges dog så vidt muligt at matche ind- og udgående cash flows i fremmed valuta, således at 

eksponeringen minimeres. 

 

Rente 

B&O er ligeledes eksponeret overfor udsving i renteniveauet, men dog ikke i lige så bredt omfang som 

udsving i valutakurserne. B&O har en høj andel af egenfinansiering og således et meget lavt debt:equity-

ratio.
31

  

 

I begge tilfælde søger B&O at afdække disse risici ved indgåelse af forward kontrakter, til brug for 

kurssikring af tilgodehavender og forpligtelser.
32

 

 

Demografi 

Den gennemsnitlige levealder er stigende over hele verden, som et resultat af generel bedre viden om 

sundhed, samt udvikling af sundhedssektoren, der gør at man kan diagnosticere og behandle sygdomme 

hurtigere og mere effektiv end tidligere.
33

 

 

I takt med at befolkningen forventes at leve længere, øges den tidsramme, hvor B&O har mulighed for at 

foretage salg til deres kunder. Da B&O’s primære målgruppe er gennemsnitlige/velstillede personer i det 

modne alderssegment, må en forlængede levealder betragtes som en klar fordel. 

 

3.2.3 Sociale og kulturelle forhold 

De sociale og kulturelle forhold skaber grundlaget for den mulige efterspørgsel af branchens produkter. 

 

I højkonjunkturen op gennem 2000’erne blev livsstil og boligindretning et stadig vigtigere emne, hvilket 

kunne ses på programfladen på TV. Boligindretning og møblement bliver set som et statussymbol og en 

indikator for hvor succesfuld en person er. Endvidere er fladskærme og lydanlæg blevet en integreret del 

af møblementet i hjemmet, i takt med de er blevet mindre og designet er forbedret. 

 

Måden vi bruger digitale enheder har også ændret sig gennem tiden. Med de mange forskellige enheder 

f.eks. TV, medieafspillere, lydanlæg, smartphones, Ipods mv., er der skabt et stadig større behov for 

integration af produkter, så de kan ”tale” sammen. Den digitale generation kaldes denne gruppe 

                                                 
31

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 13 
32

 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 45  
33

 http://www.environmental-expert.com/news/troubling-health-trends-holding-back-progress-on-life-expectancy-

267749/view-comments  
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forbrugere, som stiller store krav til produktets integration, tekniske kunnen og udvikling, en generation 

som i dag udgør et stadig større forbrugersegment verden over. 

 

3.2.4 Teknologi og miljø 

Branchen for audio- og videoudstyr er i høj grad præget af en eksplosiv udvikling. Der sker en konstant 

fornyelse af produkterne, dels i den fysiske udformning af produkterne, men i lige så høj grad på 

indholds- og funktionssiden. Dette stiller store krav til branchens spillere, da det kræver, at de konstant er 

innovative og kan møde efterspørgslen på den nyeste teknologi fra forbrugerne. 

 

B&O udvikler ikke selv panelerne til deres fladskærme, men har bevidst valg at fokusere på lyd og 

designsiden. For en koncern af B&O’s størrelse ville det være svært at kunne følge udviklingen 

tilfredsstillende, når den teknologiske udvikling foregår så hurtigt som det er tilfældet. Ikke desto mindre 

udgør driftsførte forsknings- og udviklingsomkostninger ca. 11 % af omsætningen i 2011, hvilket ikke 

inkluderer bevægelser i aktiverede omkostninger.
34

 

 

Det bevidste valg at fokusere på kerneområderne lyd og design giver dels en konkurrencemæssig fordel, 

men begrænser også B&O, da de er afhængige af komponenter til at lave deres færdige produkter. 

Gennem optagelse af patenter beskytter B&O deres investeringer i forskning og udvikling, da dette er 

basen for deres fremtidige indtjening. 

 

Der peges dog fra flere sider på, at B&O’s teknologiske forspring til sine konkurrenter er indskrænket 

over de seneste ti år. Modsat de enkeltkomponenter, som B&O selv producerer, er denne tendens 

gældende for B&O’s færdige produkter i det brandafhængige segment. Det påstås, at der er opstået et 

uhensigtsmæssigt forhold mellem prisen på B&O’s brandafhængige produkter og det teknologiske 

forspring, som B&O er i stand til at tilbyde sine kunder.  

 

”Folk er jo ikke idioter. Kunderne fravælger B&O på grund af den høje investeringspris og forholdsvis 

korte levetid - uanset om produktet så kan opgraderes eller ej. Opgradering koster nemlig også en 

bondegård. - ”
35

 

 

Udtalelsen ovenfor viser ét af fokusområderne, som B&O bør have fremadrettet – nemlig at forbrugerne 

forventer innovation, hvorfor levetiden på elektroniske goder svinder ind, og derfor skal B&O kunne 

tilbyde løsninger, som udover designet retfærdiggør en merpris på mellem 2-7 gange konkurrenternes. 

                                                 
34
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Den hastige udvikling gør det samtidigt nødvendigt have en effektiv forsyningskæde, da efterspørgslen 

kommer hurtigt og aftager hurtigt igen. Ligeledes giver det store afsætningsmuligheder for nye 

produktmodeller, da forbrugerne udskifter deres udstyr oftere. 

 

3.3 Porters Five forces (Brancheanalyse) 

For nærmere analyse af koncernen og dens branches indflydelse på aktionærværdien anvendes i det 

følgende M. Porters model Five forces.  

 
 
Figur 8 – Porters Five Forces 

Kilde - Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen - egen tilvirkning  

 

Formålet med analysen er at kortlægge konkurrenceintensitetens indflydelse på B&O’s fremtidige 

indtjeningsmuligheder ud fra de 5 markedskræfter, som indgår i brancheanalysen, hvilket kommer til 

anvendelse i senere afsnit. 

 

3.3.1 Konkurrenceintensiteten i branchen (Rivalisering blandt eksisterende firmaer) 

På markedet for TV- og audio produkter er der en hård konkurrence, da der er mange store multinationale 

udbydere, som for eksempel Samsung, Sony og Philips. Fællesnævneren for disse udbydere er, at deres 
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produkter er teknisk og designmæssigt ensartede, mens deres prisniveau er lavt sammenlignet med 

B&O’s. 

 

B&O’s produkter differentieres ved, at der fokuseres mere på brand, design og luksus, og dermed 

forsøger produkterne at opfylde kundens behov for luksus og prestige. Kundesegmentet udgør derfor en 

mindre del i forhold til det generelle TV- og audiomarked, hvorfor mange af de multinationale udbyder 

ikke kan klassificeres som direkte konkurrenter til B&O. 

 

TV- og audio konkurrenter 

Der befinder sig ikke mange konkurrenter, som henvender sig til high-end markedet med deres produkter. 

Det er her, at omkostninger til differentiering er højst, og de potentielle aftagere er færrest, hvilket udgør 

en væsentlig handelsbarriere for nye konkurrenter. Dette trods det faktum, at teknologien og udviklingen 

heraf, er blevet mere tilgængelig for den enkelte producent ved introduktionen af fladskærmen. Der er 

stadig for store kapitalkrav. 

 

Af de ganske få nævneværdige konkurrenter, er LOEWE og Bose de mest interessante, da deres brands 

må betegnes som differentierede og dermed unikke. Producenten Bose synes alene at satse på sublim 

kvalitet og teknologi, hvorimod LOEWE ligeledes konkurrerer på design. LOEWE synes som eneste 

reelle konkurrent til B&O, da de i samme stil har valgt at fokusere på high-end produkter, som 

udelukkende sælges via specialbutikker rundt om i verden. 

 

Omsætningen hos LOEWE endte i 2008 på 374 mEUR, en lille stigning i forhold til året før. På 

bundlinjen var der til gengæld tale om en helt anden stigning. Her endte koncernen med et overskud før 

skat på 28,5 mEUR, og dermed en stigning på 35 %. 

 

I 2008 var LOEWE en stor succes og styrede uden om den globale trend mod billigere priser, imens B&O 

afleverede et regnskab med et underskud på 383 mDKK.
36

 Efter sigende var LOEWE en af de få 

koncerner, for hvem det lykkedes at forbedre den finansielle situation trods krisen. 

 

I 2009 investerede LOEWE i en ny fabrikslinje til produktion af store skærme fra 42 til 65 tommer med 

den nyeste teknologi som fx full-HD-100 hertz, paneler med LED-belysning samt 200 hertz-apparater, 

som skulle medføre en mere effektiv og modstandsdygtighed produktion til imødekommelse af den 

forventede krise.  
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Finanskrisen ramte LOEWE i 2009, hvor koncernen præsenterede et regnskab med et fald i omsætningen 

på 50 mEUR og i 2010 med yderligere 16,7 mEUR
37

. Senest i 2011 har LOEWE's mål om at opnå 

moderat vækst i omsætningen og et positivt EBIT for 2011 måttet nedjusteres.  

”Det er ikke længere realistisk”, konstaterer den tyske koncern, der kom ud af andet kvartal med et 

negativt EBIT-resultat på 4,9 mEUR. Omsætningen faldt i kvartalet endvidere 23 % til 74 mEUR.
38

  

I modsætning til LOEWE, har B&O efter det fatale fald på ca. 32 % i omsætning fra 2007/08 til 2008/09 

formået at få stabiliseret omsætningen og herefter fået den til at stige marginalt og i 2010/11 præsenterede 

B&O igen et regnskabs med sorte tal på bundlinjen, hvilket antyder at B&O står til at komme bedst ud af 

krisen. 

Nedenstående illustreres LOEWE’s og B&O’s omsætning fra 2006-2011: 

 

Figur 9 – Omsætningsfordeling B&O og LOEWE 

Kilde – Årsrapporterne for LOEWE og B&O - egen tilvirkning 

 

Situation på det eksklusive marked, hvor B&O opererer, er at der på nuværende tidspunkt hersker en lav 

konkurrenceintensitet. 

 

Automotive 

B&O’s Automotive har fået skabt sig en unik position på markedet for eksklusive lydsystemer for biler 

med samarbejde high-end bilmærker såsom Audi, Aston Martin, Mercedes-AMG og BMW. 
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Kerneforretningen er dermed udvidet med en niche, hvor konkurrenterne er få. En af de største 

konkurrenter er Bose. 

 

Forskellige Bose audio-systemer er tilgængelige, oftest standardudstyr, i biler fra mærker som Buick, 

Holden, Cadillac, Chevrolet, GMC, Acura, Hummer, Pontiac, Saab, Alfa Romeo, Audi, Ferrari, Lancia, 

Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Nissan, Infiniti og Mazda, men andre ord har 

Bose været dominerende på markedet for luksusbiler de seneste 25 år.  

 

Denne position er nu voldsom truet af B&O’s Automotive produkter og diverse motorblade har i den 

seneste tid stået i kø for at skamrose B&O’s lydanlæg og det selvom prisfastsættelse er omkring 6 gange 

højere end de eksisterende konkurrenters produkter39. Diverse undersøgelse indikerer at B&O er længere 

fremme med lyddelen og er derfor nu det foretrukne brand. Dette blev stadfæstet af en undersøgelse i 

marts 2011, som tildeler B&O poleposition i kåringen af Top 5’s fedeste anlæg til bilen40, hvor Bose kun 

er kåret som nummer fire.  

 

Øvrige konkurrenter er Mark Levinson, som leverer til Lexus og også danske Dynaudio melder sig på 

banen med samarbejdet med Bugatti samt Harman-Kardon. Dynaudio koncentrerer sig om integration af 

Ipod mv. og leverer også til Mercedes og BMW. 

 

3.3.2 Adgangsbarrierer (Truslen fra nye konkurrenter) 

Nye konkurrenter på markedet vil reducere B&O’s indtjening, hvorfor koncernens konkurrencemæssige 

styrkeposition nøje er forbundet med letheden for nye konkurrenter at indtræde på markedet for tv og 

audio. 

 

Det generelle marked for tv og audio kræver, at nye udbydere på markedet har en stor teknologisk 

knowhow, som kan matche den hurtige udvikling samt fremskaffe den fornødne kapital i forbindelse med 

opstart af produktion. De eksisterende udbydere er som hovedregel karakteriseret ved at være meget 

store, for eksempel Sony, Samsung og Phillips. Disse koncerner opererer med en omsætningsvolumen, 

som medfører, at de kan opnå væsentlige stordriftsfordele, som genererer indtjening på trods af, at 

produkterne udbydes til forholdsvis moderate priser.  

 

B&O differentierer sine produkter i forhold til det generelle TV og audio marked og forhandler således 

sine produkter på et eksklusivt nichemarked.  At etablere et luksusbrand som B&O’s tager mange år og 
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kræver umådelige store markedsføringsinvesteringer samt evnen til at demonstrere, at produkterne 

retfærdiggør dette luksusimage. Adgangsbarrieren for nye udbydere, anses dermed for værende markant 

alene målt i forhold til omkostningerne. Selv for udbydere, der i øjeblikket henvender sig til et bredere 

kundesegment med standardiserede varer, vil udviklingen og lanceringen af et produkt, der er lige så 

eksklusivt som B&O’s, være yderst omkostningskrævende. 

 

For opretholdelse af barriererne er det essentielt at bibeholde evnen til at differentiere sig fra 

konkurrenterne og fastholde kundesegmentet. B&O har gennem årene opnået en høj kundeloyalitet, 

hvilket vurderes at bidrage til at skabe høje barrierer for eventuelle nye konkurrenter. B&O har dog ikke 

opnået en så fundamental kundeloyalitet og opretholdelse af barriere, som Apples produkter har fået 

blandt den yngre generation og denne brede generationskløft skal minimeres, hvis B&O skal opretholde 

sit image i fremtiden
41

. 

 

Der verserer et rygte i TV branchen i øjeblikket, som gør producenterne nervøse. Hvad har Apple gang i? 

Rygterne peger nemlig på, at Apple vil lancere et nyt revolutionerende TV inden for en overskuelig 

fremtid
42

, hvilket vil have stor indvirkning på markedet grundet Apples position. Problemet for TV 

producenterne er, at revolutionen formodentlig vil ligge i softwaren og ikke hardwaren. TV producenterne 

har i mange tilfælde ikke fokuseret på software, men primært hardware-delen, så når en stærk 

softwareudvikler som Apple, som er kendt for deres brugervenlige software træder ind på markedet, så 

giver det en udfordrende konkurrencesituation. 

 

En anden væsentlig faktor er de anvendte distributionskanalerne. B&O har fået skabt et internationalt 

distributionsnetværk af B1-butikker, som hovedsagligt forhandler B&O produkterne samt eksklusive 

Shop-in-Shop Butikker, hvor et større område af butikken er dedikeret og indrettet til B&O’s produkter. 

Dette specialiserede netværk til afsætning af produkterne, vurderes ligeledes at understøtte et eksklusivt 

brand og opretholde adgangsbarriererne på markedet.  

 

Grundet den igangværende krise og anerkendelse af det umiddelbare store generationskløft har B&O søgt 

andre mulige distributionskanaler via eksponering af ”stand alone” produkter, eksempelvis iPod-docken, 

Beosound 8, som skal omsættes i flere butikker
43

, for på den måde at tiltrække nye loyale kunder. 
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3.3.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Som en relativt lille spiller indenfor TV og audiobranchen har B&O ikke udviklingsmusklerne til at lave 

tekniske revolutioner, hver gang et nyt produkt skal lanceres. Koncernen er derfor afhængig af en lang 

række leverandører, primært fra Europa og Asien, og tilstræber at opretholde langsigtede relationer med 

leverandører med hensyn til køb af udviklingsvirksomhed og produktionsgoder.  

 

B&O indkøber elektronikkomponenter og andre produktrelaterede råvarer og halvfabrikata fra cirka 220 

forskellige leverandører, hvoraf 40 leverer cirka 90 % af det samlede indkøbsbudget
44

. Mange af 

standardkomponenterne købes hos Philips, mens de standardiserede fladskærmsmoduler primært leveres 

af Panasonic og Samsung. 

 

Koncernens force er, at B&O selv videreudvikler og bygger tilføjelser og forbedringer til hovedparten af 

de indkøbte standardkomponenter. Denne styrke gør, at B&O til enhver tid er uafhængige af 

enkeltleverandører og dermed er i stand til at søge bredt i markedet efter den bedste kvalitet til den laveste 

pris uden at skulle gå på kompromis.  

 

B&O kan desuden drage fordel af, at denne selv er leverandør til de ovenfor omtalte koncerner.     

ICEpower teknologien indgår således i vidt omfang også i leverandørernes egne produkter, hvilket 

koncernen kan drage fordele af i samarbejdet. 

 

Det vurderes derfor på baggrund af ovenstående, at B&O’s leverandører ikke har en ekstraordinær 

forhandlingsposition. 

 

3.3.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

B&O’s produktportefølje er som tidligere nævnt ekstremt differentieret med hensyn til kvalitet, 

brugervenlighed og elegant design, hvilket medfører at et substituerende produkt synes usandsynligt. 

 

Elektronikmarkedet er dog under rivende udvikling som følge af kontinuerlig videreudvikling af 

teknologier, som tilføjes det almindelige digitale TV efter brugernes egne behov. Lanceringen af Video 

on Demand (VOD) teknologien, som gør det muligt for den enkelte bruger, at hente film via internettet 

samt harddiskoptageren til brug for optagelse af yndlingsprogrammerne uden en DVD, hvilket stiller 

større krav til produktporteføljen.  
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B&O vil som sine konkurrenter være tvunget til at følge udviklingen og såfremt en ny teknologi pludselig 

skulle vinde indpas (projektorer eller lign.) er der dog ingen grund til at tro, at B&O med sin historik og 

ekspertise, trods flere bekymringer vedrørende teknologien fra spekulanter, skulle være ringere stillet end 

sine konkurrenter. Dette var ej heller tilfældet, da markedet i løbet af ganske få år skiftede præference fra 

almindelige billedrørs-TV til fladskærms-TV, selvom det kan diskuteres, om satsningen på plasma frem 

for LCD trods alt har været for massiv.  

 

Udover sidstnævnte disposition, som grundet markedets nuværende præferencer måske har været 

forfejlet, vurderes B&O ikke at være truet af substituerende produkter 

 

3.3.5 Kundernes forhandlingsstyrke  

Som tidligere beskrevet sælger B&O deres produkter igennem et internationalt distributionsnetværk af 

B1-butikker, samt eksklusive Shop-in-Shop Butikker (Business 2 Consumer), hvorfor det her kun er 

muligt for kunden at forhandle B&O. De øvrige aktiviteter, Automotive og ICEpower, er alene rettet mod 

virksomheder(Business 2 Business). 

 

I detailleddet er B&O medbestemmende på indretning af de enkelte butikker samt investerer betydelige 

summer i uddannelse af butikspersonalet, hvorfor de her har en unik forhandlings-position overfor 

kunderne. 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, vurderes der ikke at være en overhængende trussel fra 

substituerende produkter, ligesom der ej heller er en høj konkurrenceintensitet, hvilket understreger 

B&O’s stærke udgangspunkt overfor kunden.  

 

Som tidligere nævnt skal det understreges, at der de seneste år – også blandt B&O’s kernekunder – er 

opstået en stigende skepsis overfor prissætningen på B&O’s produkter. Kritikken lyder som nævnt, at det 

teknologiske forspring til konkurrenterne er blevet for snævert samtidig med, at prisforskellen er blevet 

for stor. Dette bør B&O tage alvorligt og have med i sine fremadrettede, strategiske overvejelser.
 45

  

 

I forhold til Automotive har B&O en stærk position, da aftagerne af biler som Audi, Aston Martin, 

Mercedes-AMG og BMW vurderes at være fra samme målgruppe som B&O’s luksusprodukter. 

Bilproducenterne forhandler ligeledes Bose, men som tidligere nævnt vurderes eksklusiviteten hos Boses 
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brand at være knap så udpræget som hos B&O. Ydermere har B&O den fordel at de for tredje gang blev 

kåret som det bedste mærke i Car-HiFi kategorien.
46

 

 

Indenfor Entreprise segmentet samarbejdes der primært med luksushoteller, som matcher B&O’s brand 

værdier godt. B&O vurderes at have et unikt produkt og kan således opretholde en høj forhandlingsstyrke 

overfor kunderne. 

 

ICEpower teknologien er som nævnt patenteret, hvorfor kunderne skal finde alternative teknologier, 

såfremt de ikke vil anvende denne. Dette kombineret med det faktum, at B&O selv er kunde hos 

aftagerne, gør at B&O også her synes at have en god forhandlingsstyrke. 

 

3.4 Værdikædeanalyse 

Michael Porters værdikædeanalyse har til formål at identificere de primære aktiviteter og støtteaktiviteter 

i koncernen, samt kortlægge hvor koncernen besidder sine kernekompetencer. 

 
Figur 10 – Porters Værdikæde 

Kilde - Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen - egen tilvirkning 

 

3.4.1 Indkøb 

Som det tidligere er nævnt er B&O en relativt lille spiller i TV og audiobranchen og har ikke 

udviklingsmusklerne til at lave tekniske revolutioner, hver gang et nyt produkt skal lanceres, hvorfor 

B&O’s produkter omfatter både indkøbte komponenter og egenproducerede komponenter.  

 

De indkøb, som B&O foretager, udgør for eksempel råvarer eller enkeltdele til de af komponenterne, som 

B&O selv konstruerer (eksempelvis gennem ICEpower). B&O indkøbte i 2009 elektronikkomponenter og 
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andre produktrelaterede råvarer og halvfabrikata fra cirka 220 forskellige leverandører, hvoraf 40 

leverede ca. 90 % af det samlede indkøbsbudget
47

. 

 

Indkøbene består ligeledes af færdige standardkomponenter og moduler, som indgår i B&O’s færdige 

produkter, og som typisk indkøbes hos andre audio/video-producenter.
 48

 Mange af standard 

komponenterne købes hos Philips, mens de standardiserede fladskærmsmoduler primært leveres af 

Panasonic og Samsung.  

 

B&O fremskaffer dermed en bredt vifte af produkt-relaterede komponenter og halvfabrikata 

produkter fra forskellige leverandører for deres audio og video produkter.  

 

Som udgangspunkt er indkøbene fuldstændig standardiserede råvarer og enkeltdele. Det forudsættes, at 

der på markedet er et massivt udbud og at B&O derfor ikke har problemer med at skabe værdi i denne del 

af værdikæden.  

 

Som tidligere nævnt er B&O’s force, at de selv videreudvikler og forbedrer hovedparten af de indkøbte 

standardkomponenter, hvilket medfører uafhængighed overfor den enkelte leverandør, desuden er B&O 

selv leverandør til de ovenfor omtalte koncerner, blandt andet via ICEpower teknologien. Ydermere 

forbinder tv-branchen B&O med et stærk brand, hvilket gør B&O til en yderst attraktiv 

samarbejdspartner. 

 

På baggrund af det nuværende leverandørsamarbejde, vurderes B&O således ikke i nævneværdig grad at 

kunne optimere og skabe væsentlig merværdi. 

 

3.4.2 Produktion og udvikling 

Gennem årene har B&O outsourcet store dele af produktionen af elektronikkomponenterne og print til 

forskellige leverandører med nøjagtige specifikationer om produktets kvalitet. B&O’s fokus er således 

rettet mod egenproduktion af de komponenter, hvor koncernen gennem mange år har udviklet en særlig 

ekspertise, primært med hensyn til indfarvning (anodisering), mekanisk bearbejdning og 

overfladebehandling af aluminium. Et kompetenceområde der i stort omfang også udnyttes i B&O’s 

automotive-aktiviteter.
49
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Samling og montage af de forskellige produkter foregår i egne produktionsfaciliteter i Struer og i 

Koprivnice, Tjekkiet. Her færdigmonteres, testes og kvalitetskontrolleres produkterne, inden de 

videresendes til kunden. Udover de fysiske komponenter indgår også B&O’s egenudviklede software og 

teknologi i produkterne, hvorigennem de adskiller sig med hensyn til blandt andet brugervenlighed og 

lyd- og billedbehandling
50

. 

 

På trods af faldet i omsætningen fra 2008 og frem dags dato, har koncernen ikke formået at reducere 

produktionsomkostningerne tilsvarende, hvilket skyldes at en andel af produktionsomkostningerne er 

faste omkostninger. Dette giver anledning til at vurdere hvorvidt det for B&O kan svare sig, at flytte 

yderligere dele af produktionen til udlandet. 

 

Motivationen for at etablere produktion i udlandet kunne være at reducere den faste andel af 

produktionsomkostningerne, men også reducere de variable produktionsomkostninger. Det skal dog 

holdes op imod kapitalbindingen ved at opstarte nye produktionsfaciliteter samt den eventuelle effekt 

etablering i et lavtlønsland vil have på brandets eksklusivitet. 

 

Udvikling er for B&O er omkostningstungt grundet de høje designkrav til produkterne samt udvikling af 

de enkelte delkomponenter, hvorfor udviklingen er betragtet som en del af den primære aktivitet i B&O 

og ikke forretningsunderstøttende aktivitet. 

 

Udviklingen for audio- og videoprodukter og Automotive produkter er koncentreret i Struer. Herudover 

er der en mindre udviklings- og innovationsenhed for software i Århus, der samarbejder tæt med Aarhus 

Universitet. I alt arbejder omkring 300 af B&O’s medarbejdere med produktudvikling i Danmark. I alt er 

ca. 500 ingeniører og teknikere beskæftiget med at udvikle nye produkter for B&O, og deres mulighed for 

direkte samspil med produktionen er vigtigt for at sikre, at de færdige produkter har de tiltænkte 

egenskaber og den korrekte kvalitet
51

. 

 

I de seneste år har koncernen rettet fokus på produktudvikling i en global sammenhæng for at udnytte de 

tekniske og omkostningsmæssige fordele, der er tilgængelige i andre lande. Som følge heraf er en 

udviklingsafdeling etableret på B&O’s fabrik i Koprivnice i Tjekkiet med de nødvendige færdigheder til 

at håndtere en fuld udvikling- og produktionsmodningsproces samt udnytte lokale såvel som centrale 

kompetencer fra moderselskabet i Struer. 
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B&O’s veletablerede innovationskultur er i de senere år videreudviklet til bedre at håndtere det stigende 

teknologiindhold i koncernens produkter. Uden at B&O’s velkendte differentiering begrænses, sikres 

optimalt genbrug af teknologi i de enkelte produkter, To digitale teknologiplatforme vil, når 

færdigudviklede, danne grundlag for fremtidens produkter. Dermed kan der spares værdifuld tid og 

omkostninger på udvikling, vedligeholdelse og opdatering af teknologier
52

. 

 

Som nævnt udvikles B&O’s produktion fortsat gennem intensivt fokus på at skabe kontinuerlige 

forbedringer samt effektiviseringer, der reducerer produktions- og kapacitetsomkostninger.  

 

3.4.3 Distribution 

B&O en primært ordreproducerende koncern, der forsøger at holde færdigvarelagrene og således 

kapitalbindingerne på et minimum.  

 

På koncernniveau har B&O kun i meget begrænset omfang mulighed for at tilrettelægge produktionen og 

dermed omkostningerne efter kundernes efterspørgsel, da der som tidligere nævnt prioriteres at have en 

meget fleksibel og hurtigt reagerende produktion og dermed en hurtig levering. 

 

På detailniveau fører de enkelte forhandlere, bortset fra butiksudstilling og mindre produkter som 

eksempelvis gaveartikler, typisk ikke noget selvstændigt lager af B&O’s produkter. 

 

Detailleddet må derfor påregne en vis leveringstid, hvilket giver koncernen en mindre binding i 

lagerbeholdninger. Denne distributionsstrategi kombineret med levering og installering af produkterne 

direkte hos kunderne, vurderes til at medvirke til opretholdelsen af et absolut high-end produkt. 

 

3.4.4 Salg og Marketing 

B&O har, som tidligere påpeget, fået skabt et internationalt distributionsnetværk af B1-butikker, samt 

eksklusive Shop-in-Shop Butikker. B&O’s forretningsmodel baserer sig på et princip om selektiv 

distribution, hvor produkterne udelukkende afsættes via autoriserede og uddannede, selvstændige 

forhandlere. Såfremt denne distributionsform ikke kan opretholdes, kan dette medføre, at B&O’s 

produkter må sælges fra ikke-autoriserede butikker, hvorfor B&O’s varemærke kan blive skadet for 

eksempel ved, at demonstration og vejledning ikke sker på tilfredsstillende vis. 
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B&O forestår selv uddannelse af forhandlere, butiksansatte og teknikere for at styrke afsætningen og 

kundens oplevelse af B&O. Koncernen tilbyder en uddannelse, som er målrettet nye butiksejere, nye 

butiksledere og nye butiksansatte.  

 

Satsningen på B1-butikkerne synes velbegrundet, da 83 % af den samlede omsætning i 2010/11 stammer 

fra denne distributionskanal. På grund af svigtende salg er antallet af B1-butikker faldet over årene, 

hvilket udgør et reelt dilemma for B&O. Skal koncernen fremover påtage sig ejerskabet af de 

lukningstruede B1-butikker med henblik på at forsvare sit distributionsnet, eller skal koncernen lade de 

pågældende butikker lukke. Omkostningerne forbundet med eventuelle overtagelser synes for tung, 

hvorfor B&O, under hensynstagen til den tidligere nævnte generationskløft, har søgt nye 

distributionskanaler for at nye potentielle stamkunder skal opdage B&O’ kvalitet
53

. 

 

Den nye distributionsstrategi skal give nye mulige kunder adgang til B&O’s verden og produkter. Apple 

er et eksempel på en ny distributør/samarbejdspartner. 

 

Konceptet med 100 % ejet B&O butikker på prominente adresser i USA, Rodeo Drive samt hovedgaden i 

Moskva, som er den dyreste i Europa er ikke nogen tilfældighed, men et stærkt markedsføringstrick, da 

positioneringen er med til at opretholde B&O’s stærke brand. Ligeledes er det af højeste prioritet, at 

koncernen fortsætter og udbygger samarbejdet med kendte luksus brands (Automotive) for at forsvare sin 

position i kundernes bevidsthed. 

 

I forbindelse med lanceringen af B&O’s nye produkter, benytter koncernen sig af ekstravagante 

lokationer i udlandet, såsom lanceringen af Beosound 8 på Kunstmuseet MOCA, Shanghai i Kina samt 

3D fjernsynet i Moskva, for at skabe den fornødne eksklusivitet og interesse fra kunder i mulige 

distributionslande
54

 og samtidig opretholde det stærke brand. 

 

3.5 BCG- modellen 

Til at vurdere koncernens sammensætning af forretningsområder anvendes Boston Consulting Groups 

modellen, for at vurdere hvorvidt porteføljen er afbalanceret og dermed fremmer aktionærværdien. 
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Figur 11 – Boston Consulting Group modellen 
Kilde - Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen - egen tilvirkning 

 

Modellen bygger på en forudsætning om at det enkelte forretningsområde/produkts optimale livscyklus, 

dvs. produktet starter ud som en Question mark, udvikler sig til en Star, modner og bliver til en Cash Cow 

og afslutningsvis afvikles som Dog. 

 

Grundet manglende adgang til konkrete estimater, markedsandele samt vækstrater for de enkelte 

produkter indenfor de forskellige forretningsområder, gennemgås BCG-modellen med udgangspunkt i 

selskabets overordnede produktgrupper. Dette velvidende at de enkelte produktgrupper kan have 

produkter i alle 4 faser i livscyklussen.  

 

3.5.1 Cash Cows 

Cash Cows kan defineres ved, at selskabet er markedsledere på markedet, hvilket medfører en begrænset 

priskonkurrence og dermed et stort overskud samtidig med, at forretningsområdet ikke kræver yderligere 

tunge investeringer.
55

 Cash Cows generer midler til at skabe vækst i Stars og potentielle Question Marks. 

 

Audio/akustik 

Lyd er en kernekompetence for B&O. Kompetencen er en kombination af flere videnområder såsom 

basalakustik, elektroakustik, signalbehandling, meget effektive forstærkere og psykoakustik. 
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Udviklingsafdelingen råder over målefaciliteter af høj kvalitet, som omfatter et stort målerum til akustiske 

frifeltsmålinger, flere lyttestuer og specielle faciliteter til udvikling af lyd i biler. Derudover arbejder 

B&O med et trænet lyttepanel, som vurderer lydkvalitet i alle produkter.  

 

Ovenstående kernekompetence har B&O udviklet gennem mange år, hvilket har givet selskabet en unik 

erfaring og markedsposition i forhold til konkurrenterne. 

 

B&O har formået at bevare design over tid, mens teknologien udvikles løbende i en produktserie. Dette 

medfører, at Audio produkternes levetid er længere end gennemsnittet for denne type produkter, hvilket 

vurderes at have stor indflydelse på opfattelsen af selskabets brand. Den værdi, en forbruger tillægger et 

tidløst designprodukt giver muligheden for en lang og stabil indtjening for B&O.  

 

Produkter inden for denne gruppe har vist sig som B&O’s bedst sælgende gennem tiderne. Beosound 

3200 og Beosound 9000 er gode eksempler samt den nyere tids BeoSound 8, som er en højttalerdock til 

iPad, iPhone og iPod. BeoSound 8 byder på fremragende lyd, unikt design og en intuitiv 

brugergrænseflade, og med flere end 25.000 solgte eksemplarer i løbet af de første seks måneder efter 

lanceringen, er højttalerdocken det hurtigst og mest sælgende audioprodukt i virksomhedens historie. 

 

ICEpower 

ICEpower leverer patenteret forstærkerteknologi, som kombinerer høj effektivitet med lavt energiforbrug 

og fantastisk lydkvalitet. ICEpower forstærkerens betydelige energieffektivitet muliggør mere kompakte 

konstruktioner, hvilket giver en større designfrihed. Desuden medfører den reducerede varmeudvikling, at 

de elektroniske komponenters holdbarhed øges. 

 

En væsentlig del af ICEpower omsætningen kommer fortsat fra salg af standard forstærkermoduler og 

skræddersyede løsninger til kvalitetsproducenter på det globale audiomarked. Herudover får ICEpower 

royaltyindtægter i forbindelse med salg af forstærkerteknologi og akustikløsninger til større 

OEMpartnere. 

 

Grundet ICEpower teknologiens kompakte design, pålidelighed, energibesparelser og lydkvalitet, er de 

digitale forstærkermoduler i stor efterspørgsel til brug i for eksempel high-end audio/video-produkter 

samt et centralt element i B&O’s aktive højttalere og lydsystemer til biler. Akustik produkterne kan siges 

at være kompatible og tidløse i en teknologisk krævende branche. 
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Det vurderes derfor, at audio og akustik produkterne med base i B&O’s brand, udviklede patenterede 

teknologier og karakteristiske designs kan defineres som Cash Cow. 

 

3.5.2 Stars 

Stars befinder sig i et vækstmarked, hvor selskabet er markedsleder og har en intention om at forblive i 

den position. Forretningsområdet er investeringstung for at kunne følge med udviklingen og 

markedsføringen, men der generes stadig store overskud.
56

 

 

Video 

Branchen for videodelen er, som tidligere nævnt, i høj grad præget af en eksplosiv vækst. Der sker en 

konstant fornyelse af produkterne, dels i den fysiske udformning af produkterne, men i lige så høj grad på 

indholds- og funktionssiden. Videodelen er B&O’ største salgsområde.
57 

Dette medfører konstante 

udviklingsomkostninger for B&O for at kunne være innovativ og kan møde efterspørgslen på den nyeste 

teknologi fra forbrugerne.  

 

På videoområdet er B&O de førende indenfor plasma TV, som der blev satset på frem for LCD. 

Koncernen har introduceret en banebrydende, patenteret teknologi Automatic Colour Management, der er 

en teknik, som sætter ny standard for kvaliteten indenfor plasma TV. 

 

Design er et håndværk, som er kernen i alt, hvad virksomheden beskæftiger sig med. B&O bruger design 

til at fortælle en historie om ideer, produkter og virksomheden selv. Selv om design er et åbenlyst 

kernekompetenceområde hos B&O, foretrækker virksomheden at arbejde med eksterne designere, som 

bibeholder en bred, kreativ horisont.  

 

B&O’s position som markedsførende indenfor plasma TV og design, samt et til tider tvivlsomt cash flow 

for denne del af forretningen, understreger yderligere, at videodelen for B&O hører hjemme i Star 

kategorien. 

 

Grundet markedets hastige udvikling, især på teknologi siden, synes udviklingen af video området til en 

såkaldt Cash Cow ikke nært forestående. Dette synes dog ikke problemfyldt så længe B&O kan bibeholde 

sin markedsførende position og dermed pleje B&O’ brand, og samtidig nyde godt af den positive 

afsmitning på koncernens andre og mere profitable produktgrupper. 
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Automotive 

Som tidligere nævnt har B&O’ Automotive opnået en stærk anerkendelse, og koncernens position som 

markedets førende leverandør af lydsystemer blev endnu engang bekræftet i marts 2011 i den årlige 

læserundersøgelse foretaget af tidsskriftet "Auto motor und sport"
58

, hvor B&O for 3. gang vandt titlen, 

som det bedste mærke i Car-HiFi kategorien.  

 

Automotive oplever stor vækst i et voksende marked og har fået skabt sig en unik position på markedet 

for eksklusive lydanlæg til biler via samarbejde med high-end bilproducenterne. Dette synes at være 

strategien til fortsat at udvide markedet og der arbejdes på indgåelse af nye samarbejdsaftaler. 

 

Processen for udviklingen af lydsystemer til bilerne, foregår på model niveau, og tager typisk flere år. 

Ydermere skal lydsystemerne følge teknologiens udvikling, hvilket betyder, at udviklings-

omkostningerne til denne produktgruppe er høje.  

 

Automotive udmærker sig ved, at når produktet er færdigudviklet, synes chancerne for at udvikle sig til 

en Cash Cow, som lovende. Omkostningerne til fastholdelse af produktet synes lave mens markedet 

vokser. 

 

Grundet de høje omkostninger til udvikling, teknologi, design og ikke mindst markedsføring, for at 

bibeholde sin markedsposition, vurderes video og Automotive at tilhøre kategorien Star. 

 

3.5.3 Dog 

Dog har en lav markedsandel og manglende konkurrenceevne, hvilke medfører en overvejelse om 

forretningsområdet fremtidsudsigter, hvorfor de følges nøje.
59

 

 

I produktporteføljen har B&O  har haft Digitale media produkter. Blandingsprodukter, som byggede på 

dele fra akustik og audio. De primære produkter fra denne kategori er og har været traditionelle 

fastnettelefoner, mobiltelefoner og digitale medieafspillere (Mp3). Grundet Apples kæmpe markedsandel 

indenfor dette produktsegment, meldte B&O klart ud, at disse produkter ikke er en del af 

produktporteføljen længere. Således lanceredes den sidste model af fastnettelefoner i foråret 2009, og 

udviklingen er stoppet. 
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Traditionelle CD afspillere 

Sammen tendens, som ved Digitale media produkterne, er sket på området for de traditionelle CD 

afspillere, trods det faktum at lyd er en verdensklassekernekompetence for B&O.  

 

Udviklingen for CD afspillere er stoppet, da nutidens tendens er at musik mv. downloades via forskellige 

mediestores, med Apples iTunes, som den markedsførende.  

 

Ovenstående udvikling har betydet, at B&O’s darlings og bedst sælgende CD afspillere gennem tiderne, 

Beosound 3200 og Beosound 9000, er taget ud af produktion, da produkterne ikke solgte godt nok 

længere
60

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående, vurderes produktgruppen digitale media samt de traditionelle CD 

afspillere at være eksempler på Dogs.  

 

3.5.4 Question mark 

Question marks befinder sig på et vækstmarked, men med en lav markedsandel. Selskabet står overfor 

valget om at investere for at opnår højere markedsposition (star) eller afvikle forretningsområdet (dog).
61

 

Question marks er vigtige for selskabet som fødelinje til kommende stars. 

 

Integration af produkter 

Elektronikmarkedet er under rivende udvikling som følge af kontinuerlig videreudvikling af teknologier, 

som tilføjes det almindelige digitale TV efter brugernes egne behov. Lanceringen af Video On Demand 

(VOD) teknologien, som gør det muligt for den enkelte bruger, at hente film via internettet samt 

harddiskoptageren til brug for optagelse af yndlingsprogrammerne uden en DVD er eksempler herpå. 

Dette stiller større krav til produktporteføljen. 

 

Som omtalt tidligere har systemintegration været afgørende for B&O’s produktstrategi. Betjenings-

kompetencen kombinerer adfærdspsykologi, taktilitet, mekanik, grafik og software. Disse kompetencer er 

nødvendige i udviklingen af en brugervenlig betjening til produkterne. Det har siden midten af 1980’erne 

været muligt at betjene B&O’s produkter via én enkelt fjernbetjening. Den klassiske Beo4 fjernbetjening 

bygger på enkel betjening til hele produktprogrammet. Med ét tryk tænder både tv, DVD- eller Blu-ray 

afspiller samt tilknyttede højttalere. 
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B&O’s Home integration produkter er relativt nye på markedet. BeoLink systemet er et eksempel på 

systemintegration, der giver brugerne mulighed for at tilslutte og kombinere alle typer af B&O’s 

produkter i deres hjem. BeoLink systemet giver brugeren mulighed for at distribuere audio/video fra 

B&O systemet til andre rum i huset. Den nye Beo6 fjernbetjening kan konfigureres specifikt til den 

enkelte kunde og dennes behov. Dermed får kunden en unik og personlig fjernbetjening, der indeholder 

de funktioner, der er nødvendige for at kunne betjene forskellige produkter i kundens eget hjem – det 

gælder også systemer inden for belysning, gardiner, vinduer, aircondition og alarmer. Bang & Olufsens 

nyudviklede BeoLink applikation til iPhone eller iPod Touch byder på nogle af de samme muligheder. 

 

Produktudviklingen har krævet fortsat betydelige investeringer, til udvikling af den rette teknologi og 

kompatibilitet med andre produkter fra eksterne producenter. Aftaler med de ”rigtige” eksterne 

producenter er ligeledes en udfordring, men dette må anses for værende overskueligt for B&O, der alt 

andet lige har et attraktivt brand og dermed en attraktiv synergi at tilbyde andre producenter af produkter 

til hjemmet.  

 
Der er stadig store markedsandele at hente for B&O indenfor Home integration, idet tidligere produkter i 

porteføljen primært har fokuseret på styringen af egne produkter.  

 

Opnår produktet succes, er det gode chancer for at Home integration kan blive den næste Star i B&O’s 

produktportefølje, omvendt betragtes som en potentielt Dog. 

 

3.6 Konkurrence strategier 

3.6.1 Vision 

Koncernens vision udtrykker den generelle tilstand, som er ønskescenariet, uden hensyntagen til 

præcisering af tidspunkt og uden skelen til koncernens ressourcebase.
62

 

 

B&O’ oprindelige vision, som grundlæggerne af B&O, Peter Bang og Svend Olufsen, fastlagde i 

slutningen af 1920’erne, havde følgende ordlyd: 

"Foretagsomhed er en nødvendighed - en uendelig vilje til at skabe det bedste af det bedste  

– til uafladeligt at finde nye måder til forbedring." 
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Visionen er en ambitiøs formulering, som umiddelbart ikke fortæller noget kvantificerbart om B&O’s 

mål, men alligevel udtrykker det en dedikation til konstant at gøre sit bedste og presse grænserne for at 

forbedre sig. 

 

Visionen er senere hen blevet reformuleret, så den i dag fremstår som følgende: 

”Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder”. 

Grundbudskabet er det samme, men den nye formulering fortæller mere om hvordan koncernen gerne vil 

opnå sit mål, nemlig ved at skabe oplevelser for kunden. 

 

I dette statement gemmer der sig en af grundstenene i B&O’s eksistensgrundlag, nemlig modet til at være 

anderledes (diversificering) og et fokus på at være innovativ. Dette kommer til udtryk i det karakteristiske 

design og den høje kvalitet.
 63

 

 

3.6.2 Mission 

B&O har i skrivende stund ikke en fast defineret mission, men nedenstående var udtryk for koncernens 

mission tilbage i 2007. Missionen bygger på den grundantagelse, at mennesket ikke skal tilpasse sig 

teknologien, men at teknologien skal tilpasse sig mennesket.
 64

 

 

”B&O’s mission er konstant at udvikle brugervenligt design og innovativ teknologi, som gør livet 

nemmere.” 

 

Missionen udtrykker ikke eksplicit hvem kundesegmentet er, men afslører dog at brugervenlighed og 

design er vigtige elementer for koncernen. Endvidere underbygges det innovative element, som også er en 

vigtig bestanddel i formuleringen af visionen. 

 

3.6.3 Værdigrundlag 

B&O’s kerneværdier er et udtryk for hvordan koncernen gerne vil opfattes af interessenterne, samt 

hvordan koncernen agerer i markedet. 

 

B&O har defineret følgende 4 værdier:
65
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Værdigrundlaget understøtter B&O’s vision og mission, hvilket bekræfter at grundlaget for koncernens 

værdiskabelse er på plads.  

 

B&O forventer det bedste fra deres medarbejdere, og motiverer medarbejderne til at være innovative 

indenfor deres respektive kompetenceområder, men udnytter samtidig den synergi, der kan opstå ved at 

kombinere teknologier. Produkterne skal ikke kun afspejle eksklusivitet gennem design, men også give 

kundesegmentet en totaloplevelse. 

 

Værdigrundlaget peger i retning af, at B&O ønsker at være en nichekoncern, med fokus på produktion af 

eksklusive produkter, gennem design, indhold og oplevelse. 

 

3.6.4 Strategiske mål  

B&O er kendetegnet ved at følge en differentieret fokusstrategi jf. Michael Porters generiske 

konkurrencestrategier.
66

  

 

Herunder kortlægges B&O’s strategiske position i forhold til konkurrenterne i Michael Porters generiske 

strategier. Diagrammets to akser måler konkurrencemæssigt sigte og konkurrencefordelen. Alt afhængig 

af, i hvilken boks koncernen placeres, defineres den overordnede strategi som én af fire generiske 

strategier: (omkostningsleder, Omkostningsleder/fokus, differentiering, differentiering/fokus.)
67

  

                                                 
66

 Afsnit - 3.1 Markedet 
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Raffinement Vi stræber efter det højeste i alt, hvad vi laver, og er omhyggelige og opmærksomme på selv 

den mindste detalje. Mærket B&O er grundlagt på indhold og raffinement, ikke kun 

"eksklusivitet". 

Synergi  Vi har evnen til at afstemme og kombinere flere kræfter, der kan synes modstridende, og 

derfra skabe noget, der ikke er set eller hørt før.  

Originalitet  Forudsigelighed og status quo er vores fjender. Vi bryder konstant barrierer og presser os selv 

til at gøre ting, der synes umulige. På denne måde opstår overraskelser og innovation; sådan 

skabes nye ideer.  

Passion  Alle kreative kræfter, al kreativitet og enhver form for ekstraordinær indsats og energi kræver, 

at vi føler noget helt specielt for det, vi laver. Fælles for disse følelser er entusiasme, stolthed 

og passion: for vores koncern, vores produkter og vores traditioner. 
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Figur 12 – Michael Porters generiske strategier 

Kilde – Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen - egen tilvirkning 

 

Viden om konkurrenternes placering i forhold til egen placering på markedet er essentielt for B&O, som 

med sit relativt smalle kundesegment og stærke differentiering er arketypen på en fokuseret differentieret 

virksomhed. B&O fokus er på brand og design, som grundet et unikt produkt kan fungere relativt 

ugeneret af konkurrenter i deres egen niche af markedet. 

 

Det konkurrencemæssige sigte fokuserer på, at servicere en niche i markedet (high-end). Kundesegmentet 

koncernen henvender sig til er de velstillede, kvalitets- og designbevidste personer, og B&O søger bevidst 

ikke at konkurrere med de større producenter, der besidder store markedsandele.
68

 

 

Samtidigt opretholdes den konkurrencemæssige fordel gennem differentierede produkter med høj kvalitet 

og designegenskaber, der retfærdiggør den merpris kundesegmentet betaler. Endvidere har koncernen, 

som tidligere nævnt, et eksklusivt distributionsnet gennem egne B1-butikker. 
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3.6.5 Strategiske netværk 

B&O anvender også strategiske netværk i forskellige former for at skabe konkurrencemæssige fordele, jf. 

J. Lægaard og M. Vest (2005):
69

 

 

Figur 13 – J. Lægaard og M. Vests strategiske netværk 

Kilde - Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen - egen tilvirkning 

 

Outsourcing bruges primært til de dele af forsyningskæden, hvor B&O har erkendt, ikke at besidde de 

rette kompetencer til at skabe værdi. Dette er for eksempel indenfor området af produktion af 

komponenter, som primært bliver indkøbt i Asien. 

 

B&O anvender franchising til opbygning af hovedparten af deres B1 forhandlernetværk. Franchising 

giver B&O muligheden for at opbygge et større forhandlernetværk, da de ikke skal binde kapital i de 

enkelte butikker, men stadig får eksponeringen overfor deres kunder. Til gengæld får, franchisetager 

mulighed for at benytte B&O brandet og kan sparre med B&O’s organisation. 

 

3.7 Vækststrategier 

For at kunne skabe værdi for koncernen og aktionærerne er B&O nødt til at have en klar strategi for 

hvordan væksten skal skabes. Vækststrategien for de enkelte produktområder er ikke identisk, så hvert 

område vil blive beskrevet separat. Det skal dog bemærkes at alle vækststrategier befinder sig indenfor 

”intensiverings”-kategorien i Ansoffs vækstmatrice.
70

 

 

Audio- og videoforretningen distribueres på et modent marked og vækststrategien vurderes at benytte en 

blanding af vækststrategier. Dels forsøger koncernen at skabe vækst ved markedsudvikling i form af salg 

af eksisterende produkter på nye markeder. Det bliver dog også understøttet af en 
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produktudviklingsstrategi, hvor nye produkter distribueres til de eksisterende markeder. I en branche hvor 

produkternes levetid er relativ kort, er det vigtigt at have en produktportefølje, således at efterspørgslen 

fra kunderne kan efterkommes. 

 

Automotive forretningen er et forholdsvist nyt marked og væksten søger primært skabt gennem 

produktudvikling i form af indgåelse af aftaler med yderligere bilproducenter om udbud af B&O’s 

højtalerløsninger i deres biler. 

 

ICEpower omfatter udelukkende Business 2 Business produkter og her er vækststrategien primært at 

forsøge at penetrere markedet ved at kapre markedsandele indenfor det eksisterende marked. ICEpower er 

et nicheprodukt og det strategiske fokus er således ikke en bred markedsføring af produktet. 

 

Fælles for alle ovenstående områder er det at vækststrategierne gennemføres som organisk vækst. 
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3.8 SWOT analyse 

B&O koncernens strategiske position, op til lanceringen af den nye strategiplan, er i de foregående afsnit 

analyseret og samlet i nedenstående SWOT analyse. Koncernens strategiske position danner et grundlag 

for analysen af B&O’ nye strategiplan samt den senere budgettering. 

 

Stærke sider Svage sider 

 B&O har gennem årene opbygget et 

stærkt brand på verdensplan 

 Koncernen er uafhængig af 

enkeltleverandører i værdikæden i 

relation til køb af standardkomponenter 

 Markedsledende på Automotive 

markedet og har en stærk relation til 

samarbejdspartnerne i segmentet 

 Lydkvaliteten i B&O’s produkter er unik 

og en af koncernens kernekompetencer 

 Design og integrering af B&O’s 

produkter medfører differentiering 

 Ekspertisen indenfor aluminering er en 

kernekompetence, som er unik og svær 

at kopiere 

 Stærkt distributionsnetværk sikrer en 

fortsat klar profilering og differentiering 

af B&O’s produkter 

 

 Koncernen er kendt for sin langsomme 

produktudvikling samt teknologiske 

tilbageståenhed 

 Tendens til langsom reaktion på 

markedsudviklingen 

 Manglende tiltrækning af nye 

kundesegmenter/generationskløft til nye 

kunder 

 Produktporteføljen er meget 

konjunkturafhængig, da produkterne 

kategoriseres som luksusprodukter 

Muligheder Trusler 

 Stort potentiale for vækst i BRIK-

landene ved markedsindtrængning 

 Eksponering gennem nye 

distributionskanaler ved websalg og 

Apple butikker 

 Udnyttelse af lav konkurrence i high-end 

segmentet, hvilket kan sikre høj 

indtjening 

 Ny ledelse med erfaring indenfor salg og 

markedsføring ved Tue Mantoni 

 Acceleration og effektivisering af 

udviklingsaktiviteter kan skabe flere og 

hurtigere produktlanceringer 

 Konjunkturopsving kan skabe ny 

væksteksplosion på koncernens 

markeder 

 Fortsat kan lavkonjunktur bremse 

fremtidig vækst og skabe nødvendighed 

for at får tilført kapital 

 Manglende effektivisering i 

udviklingsaktiviteterne kan skabe 

mangel på produktlanceringer og 

fremtidige cash cows 

 Indtræden af kapitalstærke konkurrenter 

på nichemarkedet kan reducere 

vækstmuligheder og indtjening, f.eks. 

Apple 

Figur 14 – SWOT analyse 

Kilde - Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang - egen tilvirkning  



54 
 

4. Sammenligning med B&O’s nye strategi  
Gennem historien har koncernen i de økonomiske kriser formået at ændre strategiplanen for at 

imødekomme markedssituationen, fra differentiering af deres produktsortiment, til udvikling af B1 

butikker og til lanceringen af Automotive. 

 

Den nuværende globale krise har, som tidligere nævnt, medfør at bestyrelsen i B&O fandt det nødvendigt 

med forandringer i koncernen. Første tiltag var nye kræfter på direktionsgangen. Koncernen skal nu 

fokusere kræfterne på mulige vækstområder, gennemføre omfattende effektiviseringer og samtidig 

accelerere produktudviklingsprocessen med henblik på at bringe nye produkter til markedet og dermed 

skabe grundlag for fornyet vækst.  

 

Tue Mantoni er som den nye koncernchef, manden der skal bringe B&O tilbage på rette kurs og i 

forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2010/11 lancerede B&O en ny 5- årig strategi: 

 

Leaner – ”Vi fokuserer vores aktiviteter og investeringer på at skabe langvarig værdi for vores 

nøgleinteressenter: kunder, forhandlere, partnere og aktionærer” 

 

Faster – ”Vi er fokuserede på den daglige eksekvering og præstation og vi tror på ‘sense of urgency’ i 

bestræbelserne på konstant at forbedre os” 

 

Stronger – ”Vi arbejder ambitiøst på at skabe et finansielt og strategisk stærkt B&O brand og forretning” 

 

Formålet med strategiplanen er at realisere koncernens fulde potentiale, som vurderes at være en 

omsætning i intervallet 8-10 mDKK
71

, hvilket er mere end en fordobling i forhold til den nuværende 

omsætning fra 2010/11 på godt 2,8 mDKK, samt med en EBIT margin på samme niveau som før den 

økonomiske krise.  

 

Hastigheden af implementeringen vil blive påvirket, i positiv eller negativ retning, af udviklingen i 

virksomhedens finansielle ressourcer. I de to første regnskabsår (2011/12 og 2012/13) vil fokus være 

rettet mod at genetablere en ledende position inden for B&O’s centrale styrkeområder samt at opbygge en 

mere effektiv, globaliseret og kunde-orienteret organisation.
72
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B&O’s fokus er at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger til et netværk af selektive 

forhandlere over hele verden. Den femårige strategi specificerer konkrete tiltag til at styrke denne 

position
73

. 

 

Reaktionerne på strategiplanen har været blandet. Aktieanalytikeren Nikolaj Jeppesen fra Sydbank kalder 

B&O’s strategiplan for forventet og ukonkret
74

. At B&O vil satse på produktlancering, omstrukturering af 

butiksnetværket og øge kundefokus er ikke uventet, men hvordan vil B&O konkret nå de mål og opfylde 

strategien.  

 

Klaus Madsen analytiker i Handelsbanken mener, at strategien er en meget aggressiv og optimistisk 

udmelding fra B&O’s ledelse og han sætter forventningerne betragteligt lavere.
75

 

 

Lederen af aktieanalyse i Jyske Bank Rune Møller mener, at koncernens skal rende stærkt for at nå målet, 

men påpeger at det er positivt, at B&O adresserer sine problemer og at der er et uforløst potentiale i 

koncernen
76

. I samme artikel fra Børsen udtrykker aktieanalytikeren Nikolaj Jeppesen fra Sydbank sig nu 

mere optimistisk og tror på at den ambitiøse strategiplan kan nås. 

 

I det følgende vil den nye strategiplans hovedpunkter blive beskrevet. Med udgangspunkt i den 

ovenstående strategiske analyse, reaktioner fra omverdenen samt egentlige handlinger fra koncernen, vil 

der sættes fokus på, om B&O strategiplan kan realiseres. Strategiplanens hovedpunkter er opdelt i 

følgende: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15 – Hovedpunkterne i B&O’s nye strategiplan 

Kilde - Webcast B&O koncernen – egen tilvirkning 
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4.1 Give akustik heltestatus 

Koncernen vil øge fokus på lyd og akustik og skabe et tættere samarbejde med partnere inden for audio-

video udvikling og indkøb.
77

 

 

 Drage fordel af B&O’s unikke kompetencer og markedsposition 

 Etablering af et Sound & Acoustics Innovation Team 

 Udvide produktporteføljen inden for akustik 

 Førende leverandør af high-end lydsystemer til biler 

 

B&O vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling og dermed udnytte og yderligere styrke koncernens 

verdensklassekompetencer og markedsposition inden for disse områder. Dette vil blive opnået gennem en 

dybere, vertikal integration af ICEpowers tekniske teams og større videndeling med Automotives 

akustikteams. Målet er at accelerere B&O’s udvikling af innovative lyd- og akustikløsninger og udvide 

produktsortimentet inden for dette forretningsområde. 

 

Inden for audio-video udvikling og indkøb vil B&O trække betydeligt mere på sine teknologipartneres 

kompetencer, end tilfældet er i dag. De interne kompetencer og ressourcer vil fokusere på yderligere 

styrkelse af områder inden for hvilke, B&O har verdensklassekompetencer, f.eks. inden for kortlægning 

af brugeroplevelse, konceptudvikling, lyd og akustik, design og systemintegrering. Samarbejdet med 

partnere inden for audio-video udvikling og indkøb vil blive udvidet, og fokus på interne B&O ressourcer 

inden for centrale differentierede områder vil resultere i større effektivitet inden for produktudvikling og 

vil sikre flere succesfulde produktlanceringer fremover. 

 

B&O vil fortsat lancere produkter, der giver varig værdi for kunderne og understrege dette i den digitale 

tidsalder ved, over tid, at tilføre værdi gennem softwareopgraderinger. Et eksempel herpå er 

audiosystemet BeoSound 5, hvor B&O for nyligt tilføjede gratis tovejs fjernbetjenings-funktionalitet og 

smart phone connectivity til alle ejere.
78

 

 

B&O Automotive er den førende leverandør af high-end lydsystemer til biler. Det fremtidige fokus på lyd 

og akustik, og oprettelsen af et Sound & Acoustics Innovation Team på tværs af organisationen, vil 

yderligere styrke dette vigtige forretningsområde.  
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Over de kommende år vil B&O 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. B&O vil fortsat evaluere kontakter fra 

potentielle partnere under hensyntagen til de eksisterende partnere.
79

 

 

4.1.1 Drage fordel af B&O’s unikke kompetencer og markedsposition 

Den strategiske analyse har konkluderet at koncernens stærkes sider er deres brand samt lyd og design er 

kernekompetencerne, så at koncernen vælger at drage fordel af disse interne kompetencer og forsøger at 

udnytte markedsposition er ikke noget revolutionerede nyt. 

 

Markedspositionen har B&O, trods den økonomiske krise, formået at opretholde med henblik på 

koncernens brand, som for nyligt opnåede en 5. plads i den årlige Coolbrand undersøgelsen fra The 

Centre for Brand Analysis i England.
80

 Koncernen har fået opbygget et stærkt og respekteret brand i 

udlandet, som koncernen bør benytte sig af.
81

 

 

Koncernens kundesegment er tidligere defineret, som værende en mindre andel i forhold til det generelle 

TV og audiomarked, hvorfor koncernen kun har få egentlige direkte konkurrenter. Den nærmeste 

konkurrent til B&O er LOEWE koncernen, som ligeledes producerer produkter i high-end kategorien. 

LOEWE har for regnskabsåret 2011 måtte nedjustere deres forventninger til resultatet, grundet manglende 

omsætning, hvor imod B&O fortsat har fremgang, hvilket understreger at B&O’s markedsposition er 

ledende. 

 

4.1.2 Etablering af et Sound & Acoustics Innovation Team 

B&O’s svagheder har i mange år været den manglende reaktion på markedets udvikling samt teknologi, 

hvilket har medført en langsom produktudvikling og i sidste ende mistet omsætning, da produkterne 

nærmest var teknologisk forældet, da de endelig kom på markedet. Det forsøger koncernen nu at komme 

til livs ved mere nedsættelsen af et team (Sound & Acoustics Innovation Team), som skal samarbejde på 

tværs i organisationen med af ICEpowers tekniske teams og vidensdeling med Automotives akustikteams. 

Formålet er at styrke effektiviteten i udviklingsprocessen. 
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ICEpower teknologien har i den grad sat sit præg indenfor forstærker teknologien med sin 

energieffektivitet, som medfører længere levetid på produkterne samt mindre energiforbrug. Energi og 

miljøhensyn er et område med stigende opmærksomhed fra omverdenen, hvorfor B&O med fordel kan 

anvende ICEpower brandet til at profilere sit brand yderligere. 

 

4.1.3 Udvide produktporteføljen inden for akustik 

Systemintegration har for B&O været en afgørende produktstrategi i udviklingen af brugervenlige 

produkter til de mere krævende kunder. Efter afslutningen af fjerde kvartal 2010/11 lancerede koncernen 

et nyt audioprodukt. BeoSound 5 Encore bygger på det flotte design fra BeoSound 5 og giver adgang til 

mere end 13.000 internetradiostationer verden over. Foruden internetradio kan BeoSound 5 Encore bladre 

og afspille musik fra en lang række forskellige kilder som eksterne harddisks, NAS-servere, computere, 

USB hukommelse eller bærbare enheder. 

 

B&O’s nye musiksystem BeoSound 5 Encore ser ud til at bliver en rigtig salgssucces grundet den lavere 

pris og den store brugervenlighed. Tilsammen betyder disse ting, at B&O tiltrækker et nyt kundesegment. 

I butikkerne har B&O oplevet, at flere personer, der ikke ejer B&O-produkter i forvejen, viser interesse 

for BeoSound 5 Encore og så er kvinderne i højere grad end tidligere blevet tiltrukket af mærket: 

 

"Vi har oplevet at mange kvinder kan lide BeoSound 5 Encore. Vi har blandt andet set et kvindemagasin, 

der var helt vild med den," fortæller kommunikationschef Tommy Jakobsen.”
82

   

 

Med satsningen og dermed den øgede fokus på salg af B&O’s unikke lydanlæg, gør koncernen også op 

med sin salgsstrategi
83

, og bryder den traditionelle B&O forhandler eksklusivitet og lancerer et subbrand, 

som skal forhandles i andres forretninger, jf. afsnit 4.2.4. 

 

4.1.4 Førende leverandør af high-end lydsystemer til biler 

At Automotive er markedsleder indenfor high-end lydsystemer er blevet stadfæstet i flere undersøgelser 

og koncernens In-Car lydsystem har opnået en stor anerkendelse via samarbejde med high-end 

bilproducenterne.  

 

Når B&O har indgået aftalerne med de tidligere nævnte bilproducenter, er der ikke tale om tilfældigheder, 

da koncernen ønsker at bevare det igennem årene opbyggede eksklusive brand. F.eks. blev deres 
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samarbejdspartner Aston Martin i den årlige Coolbrand undersøgelsen fra The Centre for Brand Analysis 

i England kåret som nummer 1.
84

  

 

Trods en skuffende vækst i 1. kvartal 2011/12
85

, varsler B&O et godt regnskabsår i 2012/13 indenfor 

forretningsområdet Automotive, hvorimod der i det indeværende regnskabsår kun ventes en beskeden 

vækst på området. 

 

Den økonomiske krise kan mærkes hos de forbrugere, der køber biler af den allerdyreste slags med 

indbygget B&O-anlæg. Men koncernchef Tue Mantoni, tror, at nye produkter, der lanceres senere på året, 

vil sikre vækst i den del af B&O's forretning, der sælger lydudstyr til luksusbiler.
86

  

 

"Flere af partnerne vil lancere nye modeller med B&O systemer i anden halvdel af regnskabsåret 

2011/12. Vi forventer derfor et stærkt 2012/13, hvorimod regnskabsåret 2011/12 forventes at udvise 

beskeden vækst på grund af den sene indvirkning fra de nye modeller," skriver B&O i sit regnskab for 

andet kvartal.
87

 

 

En ny aftale med Mercedes-Benz bekræfter den fortsatte vækst og succes inden for nicheområdet Således 

bliver det nye og specialdesignede BeoSound AMG-lydsystem tilbudt som ekstraudstyr i den nye 

Mercedes-Benz ML 63 AMG. Lydsystemet, der er udviklet i samarbejde med Daimler-datterselskabet 

Mercedes-AMG, har 14 aktive højttalere samt en kompakt og højeffektiv B&O ICEpower forstærker, 

som står for hovedparten af den samlede udgangseffekt på 1.200 watt. B&O forventer, at Mercedes-Benz 

ML 63 AMG introduceres i juni 2012. 

 

Dermed fortsætter succesen indenfor automotive-området, hvilket blev fremhævet af koncernchef Tue 

Mantoni i halvårsrapporten fra 18. januar 2012.
88

 

 

4.2 Lancere ny produktkategori 

Lancering af en ny produktkategori og udvidelse af distributionen. 

 

 Ny produktkategori lanceres mod slutningen af 2011 

 Forventes at generere gradvis omsætningsstigning og nye kundeemner 
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 Bygger på B&Os kompetencer og holdning til kvalitet 

 Aftale med Apple: Distribution gennem Apple-butikker verden over 

 

Mod slutningen af 2011 vil B&O lancere en ny produktkategori med det formål at tiltrække nye kunder til 

brandet. Produktkategorien vil bestå af en serie stand-alone produkter, som bygger på B&O’s 

kompetencer inden for design, lyd, connectivity og brugervenlighed – på baggrund af B&O’s tilgang til 

kvalitet. Produkterne vil blive solgt gennem B1-butikker samt gennem komplementære 

detailsalgskanaler. 

 

Målet er at øge kendskabet til B&O brand globalt og tiltrække nye kunder. Koncernen har indgået en 

aftale med Apple omkring europæisk distribution af disse produkter via Apple butikker. Aftalen 

komplementerer en allerede eksisterende aftale om salg gennem Apple-butikker i USA. Produkterne 

under den nye produktkategori vil også blive solgt gennem en ny B&O branded digital onlinebutik.  

 

Den nye produktkategori forventes at blive en betydelig drivkraft. Hensigten er at levere gradvis 

omsætningsforøgelse og generere nye kundeemner til den eksisterende B&O distribution, der tilbyder det 

komplette produktsortiment, integreret service til hjemmet og hjælp til installation.  

 

Ledelsen af den nye produktkategori er på plads og lokaliseret i København.
89

 

 

4.2.1 Ny produktkategori lanceres mod slutningen af 2011 

De danske forhandlere af B&O-udstyr har i længere tid ment, at B&O’s produkter er blevet for dyre til 

danskernes pengepung, hvilket har får en stribe forhandlere til at efterlyse billigere TV, lydanlæg og 

højttalere fra den 86-årige hæderkronede elektronikproducent. Producentens høje priser har været en fatal 

fejl i et kriseplaget Danmark og Vesteuropa, lyder det fra forhandlerne, der har set omsætningen rasle ned 

og lageret vokse de seneste år.
90

 

 

B&O bør kunne finde nicher og muligheder for vækst, selv om de makroøkonomiske vinde langt fra 

blæser koncernens vej. For at imødekomme eventuelle nye kunder og ikke mindst den yngre generation, 

satses blandt andet på en helt ny produktkategori. 

 

”Det bliver billigere produkter, end dem du ser i vores moderbrand, og det handler primært om, at vi 

lægger dem i et segment, der er anderledes. Det vil sige, at det svarer til, at vi i stedet for at sælge Porsche 
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911'ere, måske skal ned i Mini og VW-segmentet. Der skal vi så ligge med nogle produkter, som giver 

noget ekstra i form af performance, lyd og akustik samt design, men som også kommer til at koste en 

smule mere end det, der lige er benchmark på området, siger administrerende direktør Tue Mantoni til 

Ritzau Finans.
91

 

 

4.2.2 Forventes at generere gradvis omsætningsstigning og nye kundeemner 

Det fremhæves, at B&O allerede i dag med sin højttaler-dockingstation til Ipod trækker en ny form for 

kunder ind i butikkerne. Produktet - Beosound 8 - koster 7.500 kr. og er henvendt til et yngre og mere 

prisfølsomt publikum. 

 

”Kan vi få flere produkter i det prissegment, så giver det os forhåbentligt noget mere trafik ind i 

butikkerne, og mere opmærksomhed omkring brandet. Det har vi brug for, og det tror jeg også bliver 

vigtigt i et svært marked”, konstaterer Tue Mantoni
 ”92 

 

B&O er flere gange blevet anklaget for ikke at kunne tiltrække nye kunder og koncernchefen Tue 

Mantoni erkender også, at koncernen ikke har været i stand til at tiltrække nye kunder, primært på grund 

af manglende udvikling teknologisk såvel som produktmæssigt.
93

 

 

Verdenspremieren skulle løbe af stablen i november 2011, hvor tæppet skulle gå for det første produkt 

under et søsterbrand til B&O-brandet, men symptomatisk for B&O koncernen blev lanceringen forsinket. 

Årsagen var, at det havde taget længere tid end forventet at udvikle og producere et helt nyt subbrand, 

derfor havde koncernen udskudt lanceringen. Meddelelsen om forsinkelsen blev tolket som om koncernen 

stadig havde problemer med produktudviklingen, hvilket ikke sender et positivt signal angående 

koncernens nye strategiplan for netop dette område.
94

 

 

Det nye banebrydende B&O-produkt nåede ikke ud i tide til julehandlen og denne brøler kostede 

koncernen dyrt.  

 

”Det har kostet B&O omkring 20-30 mDKK i tabt omsætning i andet kvartal, at lanceringen af selskabets 

nyeste produkt, Beolit 12, blev udskudt til tredje kvartal. Sådan lyder vurderingen fra koncernchef Tue 
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Mantoni - Det var meget uheldigt. Vi lagde pres på vores organisation og på vores deadlines, og vi satte 

os et ambitiøst mål, som vi ikke nåede, siger Mantoni”.
95

 

 

Dermed leverede B&O, i forhold til analytikernes forventninger, et regnskab for første kvartal 2011/12 

uden produktnyt, hvilket var en anelse skuffende.
96

 

 

4.2.3 Bygger på B&Os kompetencer og holdning til kvalitet 

Endelig i januar 2012 blev den nye produktserie lanceret på verdens største forbruger-teknologi messe 

CES i Las Vegas. B&O Play er navnet på subbrandet, og det første produkt under brandet blev det 

bærbare musiksystem Beolit 12. Beolit 12 går i fodsporene på den enormt populære BeoSound 8 med 

dockingstation til iPad, iPod og iPhone, hvor der både er fokus på lydkvalitet og en bærbar og trådløs 

betjening og endelig er der som vanligt kælet for designet, hvilket er helt i B&O’s ånd: 

 

”Vi har taget B&O’s 86 års erfaring med lyd og akustisk teknologi og kombineret dette med den nyeste 

trådløse teknologi, så brugeren kan anvende Beolit 12 til at afspille musik fra digitalt udstyr uden 

kvalitetstab, fortæller Vice President for B&O Play, Henrik Taudorf Lorensen.” 

 

”På baggrund af den uforlignelige lydkvalitet og det iøjnefaldende design mener vi, at Beolit 12 vil vinde 

genklang både hos B&O entusiaster og hos en ny, bredere kundegruppe i kraft af produktets 

bekvemmelighed, pris og moderne stil, siger Tue Mantoni og fortsætter - Efter vores opfattelse udfylder 

produktet et hul i markedet ved at levere en lytte oplevelse i høj kvalitet og samtidig have den 

anvendelighed, at man kan afspille musik fra sin bærbare digitale enhed eller smartphone”.
 97

 

 

De nye tiltag via B&O Play hilses velkommen af analytikerne, som forudser at denne del af B&O’s 

forretningsområde på sigt vil komme til at fylde samt introducere brandet til den yngre generation, hvilket 

er et skridt i den rigtige retning98  

 

4.2.4 Aftale med Apple: Distribution gennem Apple-butikker verden over 

Med nye produkter og et nyt brand vil B&O sparke døren yderligere ind hos amerikanske Apple og 

dermed gå efter Apple-fans og forhåbentlig opnå samme succes, som med Beosound 8. B&O har for 

nyligt også indgået en strategisk alliance med Apple omkring salg af B&O Play produktserien. Med 

                                                 
95

 http://epn.dk/teknologi2/billed/article2667455.ece 
96

 http://penge.dk/investering/nyheder/finans/bo-kvartalstal-skuffer-og-intet-produktnyt  
97

 http://www.electronic-supply.dk/article/view/74741/her_er_bos_ungdomssatsning  
98

Børsen 2012-01-16 – ”B&O sparker regnskabssæson i gang” 

http://epn.dk/teknologi2/billed/article2667455.ece
http://penge.dk/investering/nyheder/finans/bo-kvartalstal-skuffer-og-intet-produktnyt
http://www.electronic-supply.dk/article/view/74741/her_er_bos_ungdomssatsning


63 
 

denne aftale har koncernen sikret sig adgang til et eksklusivt forhandlernetværk, som i højere grad 

henvender sig til B&O Plays målgruppe. Apple er ligeledes et stærkt internationalt brand, som B&O kan 

drage fordel af at blive eksponeret igennem. 

 

"Vores nye produkter skal sælges gennem alle Apple-butikkerne i Europa. Indtil nu har vi solgt produkter 

gennem 10-15 Apple-butikker i USA, men der er 288 butikker i alt i USA, så vi arbejder på at ekspandere 

der også," siger Tue Mantoni. Apple skal dermed hjælpe B&O i kontakt med nye og yngre kunder.99 

 

At B&O lancerer audio produkter til Apple butikkerne kommer ikke som en overraskelse for gadget-

eksperten Brian Dixen og det er det som B&O skal samarbejde med Apple om. 

 

"Unge giver 4.000 kroner for en iPhone, så de vil også gerne give 5.000 kroner for et par højtalere i pænt 

design," siger Brian Dixen og fortsætter "Laver man noget til Apples produkter, og det spiller sammen, så 

har man en succes.”100 

 

B&Os partnerskab med Apple er dog langtfra unikt, men til gengæld sendes der de helt rigtige signaler til 

omverdenen. Omtalen og eksponeringen mod Apples store kundeskare kan blive guld værd for B&O, 

hvis de to går godt i spænd, lyder det fra flere analytikere. Men det er stadig uvist, om det kan udvikle sig 

til et vellykkeligt samarbejde. 

 

Indtil nu har Apple blot åbnet døren på klem, og B&O har ingen konkret aftale om videre ekspansion i af 

produkterne i de europæiske såvel som de resterende butikker i USA og B&O har heller ikke nogen 

konkret aftale om, at komme til at ligge i Apples mange nyåbnede butikker i Asien, som er et marked, 

hvor B&O ønsker at vækste på.  

 

”Med hensyn til omsætningen i Apple har vi ikke store forventninger på den korte bane, lyder det fra 

B&O’s kommunikationschef Tommy Jakobsen - der samtidig fortæller, at B&O ikke vil oplyse om 

Apple-aftalens konkrete indhold.” 

 

Tilmed må koncernen som Apple-partner leve med, at de langt fra er den eneste, som giganten inviterer 

indenfor. Et kig på listen over partnerskaber indikerer, at B&O næppe kommer til at føle sig alene i 
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Apples populære butikker. Listen tæller i dag Creative, Bose, JBL, Denon, B&W og en række andre 

producenter af forbrugerelektronik. 101 

 

Blandt disse er der ingen direkte konkurrenter til B&O som leverer high-end produkter. B&O Plays 

produkter er produceret med udgangspunkt i B&O’s kernekompetencer lyd og design, indenfor hvilket 

B&O er markedsførende og det kan blive fordelen for B&O. 

 

Generelt har B&O taget skridtet i den rigtige retning med satsningen B&O Play til at fange interessen hos 

den yngre generation og at der uden tvivl vil være et marked for de nye bærbare produkter, især da lyden i 

de populære Iphones er så markant dårlig, hvilket den tidligere noget skeptiske aktieanalytiker fra 

Sydbank Nicolaj Jeppesen nu også erkender. Aktieanalytikeren venter, at der både i dag og på længere 

sigt vil være et marked for de bærbare produkter. 

 

Resultatmæssigt vil B&O’s nye subbrand ikke have den store betydning, medmindre produktet bliver 

taget bedre imod end ventet, men det er for tidligt at sige. B&O Play vil løbende lancere flere produkter 

og her venter Nicolaj Jeppesen, at både bærbare og stationære produkter vil blive taget godt imod.102 

 

At der er en stor interesse omkring B&O’s nye subbrand og de indtil videre lancerede produkter, her 

indgår Beosound 8, kommer til udtryk i omsætningstallene for 1. halvår 2011/12, hvor omsætningen af 

B&O Play steg fra akkumuleret 22 mio. til 117 mio. sammenlignet med sidste års 1. halvår, hvilket kunne 

indikere at B&O har fået vækket den yngre generations opmærksomhed. 

 

4.3 Optimere distributionen 

Omstrukturering af detail-netværket med henblik på øget kundefokus og lønsomhed i butikkerne. 

 

 Fremtidig butiksindretning skal afspejle vægten på integrerede audio-video løsninger 

 Fremragende kundeservice og installationsbistand som ægte differentiatorer for B&O brandet 

 Øge antallet af B1-butikker i udviklingsmarkeder samt reducere antallet af B1-butikker i modne 

markeder 

 

For at skabe en mere dynamisk og involverende kundeoplevelse og styrke lønsomheden i butikkerne er 

det nødvendigt at ændre B&O’s detailsalgsmodel. B&O butikker skal fortsat tilbyde fremragende 

kundeservice og installation, elementer, der betragtes som afgørende differentiering af B&O brandet. 
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Indsatsen med at tilbyde integrerede audio/video-løsninger vil afspejles i butikkernes indretning og 

salgsprocesser. Butikkernes primære placering vil, over tid, skifte fra højtprofilerede butiksgader til 

beliggenheder med tilstrækkelig plads til at demonstrere integrerede audio/video-løsninger. 

 

Mens B&O agter at øge antallet af B1-butikker i udviklingsmarkeder, som f.eks. Kina, er det hensigten at 

reducere antallet af B1-butikker i modne markeder over de kommende fem år. Målet er at optimere 

kundetilfredshed og loyalitet og øge salg og lønsomhed i de enkelte butikker.
103

 

 

4.3.1 Fremtidig butiksindretning skal afspejle vægten på integrerede AV løsninger 

Som det fremgår at ovenstående afsnit har forhandlerne nu fået de billigere B&O produkter med B&O’s 

lancering af B&O Play, men i samme omgang har forhandlerne også skulle forholde sig til en ændring af 

butikskonceptet.
104

 

 

"Vores butikskoncept var revolutionerende for 10-15 år siden, men i dag er der ikke en ordentlig 

sammenhæng mellem vores innovative og smukke produkter og den fornemmelse, som det er at besøge 

vores butikker. Vi vil have, at folk skal komme ind i vores butikker, føle sig velkomne, teste vores nye 

produkter og blive oprigtigt begejstrede for B&O, og det som vi står for," udtaler koncernchef Tue 

Mantoni i en pressemeddelelse.
105

 

 

Koncernen gør oprør med forhandlernes eksklusivitet på salg af de traditionelle tv- og lyd produkter fra 

koncernen. Koncernchef Tue Mantoni har driblet sig uden om den forhindring med etableringen af 

subbrandet, nemlig "B&O Play" som jo formelt adskiller sig fra det traditionelle mærkevarenavn "Bang 

& Olufsen.", som skal forhandles i andres forretninger samt indeholde åbne standarder. Ideen er at B&O’s 

lydanlæg skal kunne kobles på andre producenters musikanlæg eller fladskærme, hvilket er et stort spring 

i forhold til den tidligere strategi. Den første forsmag på den nye distributionsstrategi er salg af tilbehør til 

Apples iPod-produkter.
106

 

 

Spørgsmålet er bare om B&O med den nye salgsstrategi kan opretholde deres image som producent af 

luksus produkter og at B&O dermed misser de muligheder, som er grundet den lave konkurrence i high-

end segmentet. 
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4.3.2 Fremragende kundeservice og installationsbistand som ægte differentiatorer for 

B&O brandet 

Den nye strategi skal give kunderne en mere dynamisk og involverende kundeoplevelse, men dette 

kommer ikke rigtig til udtryk i den nye strategi udover et ønske om en bedre helhedsoplevelse i 

butikkerne. Som det tidligere er fremhævet står B&O selv for uddannelsen af forhandlerne, butiksansatte 

og teknikere og det er B&O’s mål, at butikker fortsat skal tilbyde fremragende kundeservice og 

installation, afgørende differentiering af B&O brandet.  

 

Hvorledes koncernen vil opretholde disse mål ved salg gennem øvrige distributionskanaler fremgår ikke 

og risikoen for at skade brandet eksklusivitet er til stede, da demonstrationen og vejledningen måske ikke 

forekommer på niveau med i B-1 butikkerne. 

 

4.3.3 Øge antallet af B1-butikker i udviklingsmarkeder samt reducere antallet af B1-

butikker i modne markeder 

Med den nye strategi ønsker B&O også at få ryddet op i butikkerne. Af materiale fra B&O fremgår det, at 

koncernen har til hensigt, at reducere antallet af selvstændige B&O-butikker på modne markeder, mens 

antallet skal forøges på vækstmarkeder som det kinesiske.
107

 

 

Motivationen for at reducere antallet af butikker på de modne markeder, er at skabe større incitament for 

den enkelte forhandler til at drive deres forretninger. Med færre butikker i et geografisk område, vil det alt 

andet lige betyde, at der kommer flere kunder i de eksisterende butikker, med mulighed for højere 

lønsomhed til følge. 

 

Ifølge halvårsrapporten 2011/12 har udviklingen i antallet af butikker var præget af væksten uden for 

Europa. Ved udgangen af november 2011 havde koncernen i alt 685 B1-butikker, og det var lig med en 

nettofremgang på 3 stk. sammenlignet med udgangen af første kvartal. 

 

I Europa havde koncernen 455 B1-butikker ved udgangen af andet kvartal, og det er et fald på to stk. Til 

gengæld ligger tallet i Nordamerika uændret på 51, mens man i BRIK-landene har haft en nettotilvækst på 

to butikker og nu har 55. I Resten af verden var der 124 B1-butikker mod 121 ved udgangen af første 

kvartal af 2011/2012. Antallet af shop-in-shops er 258 mod 265 ved udgangen af sidste regnskabsår.
108

 

 

B&O halter bagefter i Europa ifølge medierne, men det er jo netop en del af den nye strategi at reducere 

antallet af butikker på det modne marked og satse mere på vækstlandene, jf. nedenstående afsnit 4.4. 
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Europa befinder sig i en økonomisk krise, og da der ikke er udsigt til det store konjunkturopsving 

foreløbigt, kan der ikke forventes den store fremgang på dette marked, hvorfor B&O gør klogt i at se mod 

nye markeder. 

 

4.4 Vokse på BRIK-markeder 

Ekspansion i BRIK-markeder: 

 

 Geografisk tilpasning nødvendig 

 Aggressiv vækststrategi i Kina, herunder nationalt kontor i Shanghai og overtagelse af aktiviteter 

i Hong Kong og Sydkina 

 

En vigtig del af den fremtidige salgsvækst vil blive drevet af en geografisk tilpasning rettet mod 

vækstmarkederne. Dette indebærer en aggressiv strategi for vækst i Kina, hvor B&O er i færd med at 

etablere et nationalt salgskontor i Shanghai for at understøtte vækst og tilbyde bistand til kunder og 

detailhandlere i Kina. For nyligt indgik B&O en aftale om at overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong 

Kong og det sydlige Kina omfattende seks butikker. Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 

2012. Dette vil medvirke til at bane vej for yderligere ekspansion og stærkere kontrol i andre områder af 

Kina.
109

 

 

4.4.1 Geografisk tilpasning nødvendig 

Som det tidligere er konkluderet, så bliver de danske designer ikoner på modne markeder og går glip af 

det store opsving der er i BRIK-landene. I 2010/11 var det kun ca. 15 % i af B&O’s samlede omsætning, 

som kom fra BRIK-landene.
110

 

 

BRIK-landene har haft en stor andel i stabiliteten af BNP på verdensplan og med både Indien og Kina, 

som upåvirket er gået gennem krisen og har opretholdt en vækstrate på 8-10 % 
111

, ligger der store 

muligheder for at skabe vækst i disse lande, hvorfor satsningen på det kinesiske marked virker fornuftigt. 

 

Koncernen har tidligere forsøgt sig på BRIK-markederne Rusland og Kina, hvor ambitionerne om vækst 

var store. Det lykkedes aldrig for B&O at få etableret sig på de 2 markeder, da strategien om flere 

butikker på de 2 markeder led et voldsomt knæk, hvilket også kunne mærkes i omsætningen.
112
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4.4.2 Aggressiv vækststrategi i Kina, herunder nationalt kontor i Shanghai og 

overtagelse af aktiviteter i Hong Kong og Sydkina 

Målsætningen om at komme ind på BRIK-markedet er ikke noget nyt, men som det fremgår, har 

koncernen hidtil ikke haft succes med denne målsætning, men det vil ændre sig nu ifølge Koncernchef 

Tue Mantoni.  

 

”Hvis du skal gøre det godt på BRIK-markedet, er det ikke nok at salg- og marketing skal gøre det godt. 

Hele koncernen skal være med, hvorfor det er vigtigt at have B&O folk i Shanghai.” Åbning af et kontor i 

Shanghai er et initiativ, som koncernen aldrig har prøvet før, men koncernen er yderst optimistisk denne 

gang, da brandet B&O står utroligt stærkt i udlandet.
113

 Salgskontoret skal dermed understøtte vækst, 

tilbyde bistand til kunder samt detailhandlere i Kina. 

 

De unge kinesere er efterhånden ved at få øjnene op for de danske produkter ifølge aktiefokus, som har 

lavet en rundspørge blandt B&O’s kinesiske forhandlere: 

 

”Vi har for nyligt lanceret vores BeoVision 4-85 fjernsyn i Kina. Det var en fantastisk god oplevelse. De 

kinesiske kunder gav udtryk for stor begejstring over konceptet, og vi har derfor al mulig grund til at se 

meget positivt på udviklingen i Kina, udtaler kommunikationschef Tommy Jakobsen om produktet, som i 

Danmark sælges til over en halv million kroner” 114  

 

Fra og med d. 1. januar 2012 har B&O overtaget aktiviteterne i Hong Kong og Sydkina fra agenten, for at 

bane vejen for en yderligere ekspansion og en større kontrol med distributionen i Greater China 

regionen.
115

 

 

Der foreligger i skrivende stund ingen generelle strategiske planer for de øvrige BRIK-lande, men det 

virker som en fornuftig strategi at følge udviklingen i Kina før der sættes stort ind på de øvrige BRIK 

lande. Det skal dog nævnes at omsætningen i Rusland i første kvartal 2011/12 steg fra 5 mDKK til 13 

mDKK, så der er trods alt fremgang at spore.
116

   

 

I BRIK-landene bliv der i 1. halvår af 2011/12 åbnet 2 B1-butikker og koncernen registrerede en 

fremgang på ca. 25 %.
117
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4.5 R&D transition 

 

 Stærkt udvidet samarbejde med partnere omkring audio-video udvikling og indkøb 

 Fokusere interne ressourcer på centrale, differentierede områder samt sikre større effektivitet 

indenfor produktudvikling 

 

Den teknologiske udvikling inden for forbrugerelektronik er i de seneste år øget markant, og det er af 

væsentlig betydning for kommerciel succes, at B&O kan honorere forbrugerens forventning om 

innovative B&O-produkter med den nyeste teknologi. B&O’s udvikling af nye produkter har i de sidste to 

til tre år ikke været tilfredsstillende, da udviklingstiden fra idé til produkt har været for lang, ligesom 

antallet af nye produkter ikke har været tilstrækkeligt.
118

 

 

4.5.1 Stærkt udvidet samarbejde med partnere omkring audio-video udvikling og 

indkøb 

Som det tidligere er konstateret har koncernen over den sidste årrække været teknologisk tilbagestående 

og designet har været ”gammeldags” i forhold til konkurrenterne på TV markedet. Først med lanceringen 

af Beovision 10 kom B&O’s egentlige fladskærms TV, som kunne matche markedet.  

 

B&O er en relativt lille spiller i TV- og audiobranchen og har ikke udviklingsmusklerne til at lave 

tekniske revolutioner, hvorfor B&O har indset at de ikke kan følge med teknologien, og ønsket er et bedre 

samarbejde med koncernens teknologipartnere, som det er konstateret, at B&O har en stærk relation til, 

og fokusere yderligere på deres såkaldte kernekompetencer lyd og design.  

 

4.5.2 Fokusere interne ressourcer på centrale, differentierede områder samt sikre 

større effektivitet indenfor produktudvikling 

B&O’s erkendelse af deres manglende evne til at holde sig på forkant med teknologien, har givet 

spekulation om hvorvidt B&O på et tidspunkt vælger at outsource hele TV produktionen og samtidig 

byde på mere konkurrencedygtige priser til kunderne. ”Den ændrede strategiske fokus betyder også, at 

B&O ventes at skrue markant op for forskning og udvikling indenfor lyd, og ned for indsatsen indenfor 

fladskærme. Det fremgår af det seneste aflagte regnskab, at koncernen allerede har skruet en del op for 

forsknings- og udviklingsomkostningerne, og det er med stor sikkerhed sket indenfor lyd,” konkluderer 

Økonomisk Ugebrev.
119
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Koncernen har dog i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 lanceret deres nye BeoVision 7-40, som er 

udstyret med avancerede funktioner, som sikrer skarpe, glidende billeder, og et sofistikeret digitalt 

surround sound-modul. Det er samtidig et af ganske få fjernsyn i verden, som har integreret Blu-ray-

afspiller med 3D-funktion. Et udspil fra koncernen, som måske havde til hensigt at mane outsourcing 

rygter til jorden og give omverden et indtryk af, at koncernen kan være med på den nyeste teknologi.
120

 

 

Spørgsmålet er bare om 3D satsningen kan slå igennem og hvorvidt B&O i disse tider kan adskille sig så 

meget på lyd og design, i forhold til den udvikling der hersker indenfor teknologien, at de kan 

retfærdiggøre priserne på deres produkter.  

 

Ingen tvivl om at lyd og design spiller en stor rolle i forbindelse med valget af TV, højtaler mv., men den 

yngre generation stiller stadig større krav til teknologien. Såfremt B&O kan vende den langsomme 

produktudviklingsfase og reagere hurtigt nok på markedet med nye produktlanceringer, vil koncernen stå 

stærkere på markedet. 

 

4.6 Hurtigere og enklere eksekvering 

Etablering af en strømlinet og fleksibel organisation med globalt udsyn: 

 

 En mere trimmet og fladere organisation med fokus på områder i overensstemmelse med strategi 

planen 

 Et globalt udsyn er påkrævet 

 

For at sikre at koncernen kontinuerligt leverer høj værdi til kunderne, vil B&O’s organisation benytte en 

mere global og kundefokuseret tilgang. Dette kræver, at B&O kommer tættere på sine kunder, 

teknologipartnere og markedet – hvilket uundgåeligt vil påvirke B&O’s organisation verden over. I 

konsekvens heraf og for at sikre B&O’s evne til at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere indenfor salg 

og markedsføring er det besluttet, at flytte B&O’s salg- og markedsføringsorganisation til København fra 

Struer. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af B&O’s nye 5-års strategi ’Leaner, Faster, Stronger’, er der foretaget 

en detaljeret analyse af direktionens sammensætning og struktur. Strategien vil blive gennemført med en 

fladere organisation med fokus på kunder og forhandlere. Som en konsekvens heraf fratræder Christian 

Winther stillingen som Executive Vice President, Sales and Marketing i B&O den 30. november 2011. 

Den nye salgs- og markedsføringsorganisation forventes at være på plads inden udgangen af 2011. 
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I hovedkontoret i Struer er det nødvendigt at skabe en strømlinet organisation med en mere selektiv 

tilgang og fokus på de differentierende kernekompetencer, som koncernen gennem årene har opbygget 

(f.eks. R&D, aluminiumbehandling og mekanik). Dette vil sandsynligvis medføre væsentlige ændringer i 

den fremtidige supply chain og fremstilling. For at sikre koncernens konkurrencedygtighed vil B&O 

fokusere på indkøb og produktion til de lavest mulige omkostninger uden at gå på kompromis med 

B&O’s høje standarder med hensyn til design, håndværk og kvalitet.
121

 

 

4.6.1 En mere trimmet og fladere organisation med fokus på områder i 

overensstemmelse med strategi planen 

Koncernen har flyttet den vitale salg- og marketingsafdeling med 30 mand fra Struer i Jylland til 

København og årsagen er helt klar: 

 

”Hvis du skal tiltrække talent og dygtigere folk til virksomheden, ja så er det nemmere at tiltrække dem i 

København end i Struer.”
122

 

 

Dog er det fortsat hensigten at hovedsædet skal blive i Struer. Men som led i den ny strategi "Leaner - 

Faster - Stronger" er der lagt op til slankning af organisationen på alle niveauer. Trimningen og flytningen 

kommer som led i en offensiv vækst strategi. Den nye, ambitiøse strategi skal eksekveres igennem en 

fladere organisation med fokus på nærhed til kunder og forhandlere og det første skridt i planen, dermed 

en slankning af direktionen, medførte en fyring af den hidtidige chef for salg og marketing Christian 

Winther.
123

 

 

En yderligere konsekvens af trimningen af organisationen er fyringen af 25 medarbejdere fortrinsvis 

ingeniører i udviklingsafdeling i Århus.
124

Efterfølgende er udviklingen flyttet til Estland.
125

 

 

B&O’s koncernchef Tue Mantoni har udtalt sig i kritiske vendinger omkring B&O’s egen selvopfattelse 

og ligger op til en revurdering af værdigrundlaget og koncernens positionering til at medarbejderne skal 

opfatte B&O som den lille spiller koncernen egentlig er på det store marked og dermed fremme 

entreprenørånden hos den enkelte medarbejder. Koncernchefen har dermed blæst til kulturkamp og håber 

dermed at ændringen af kulturen i koncernen kan bidrag til strategien.
126
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Problematikken for B&O har i flere år været den lange gang fra ide til beslutning og den komplicerede 

forretningsgang skal nu stoppes. Beslutningerne skal skubbes nedad i systemet og der skal lægges mere 

ansvar på den enkelte medarbejder, for at opnå et bedre og hurtigere resultat. I sidste ende resulterer det 

også i mere engagerede medarbejdere, da de kan se at deres beslutninger blive gennemført. 

 

Ønsket om at bryde nogle lag ned gennem organisationen og fremme beslutningsprocessen resulterede i 

endnu en fyringsrunde hos koncernen af 90 ansatte, men det er ikke produktionsfolk på gulvet, der 

rammes af fyringerne, men derimod funktionærer og mellemledere.  

 

”Det er klart, at vi i eksekveringen af den nye strategi kigger på, om vi har den rette struktur til at skabe 

en stærk virksomhed. Og derfor er det en naturlig konsekvens at sikre, at teamet er sat op på den rigtige 

måde”, siger direktør Tue Mantoni.
127

 

 

Hvorledes der forventes yderligere fyringsrunder melder koncernen intet om, men det er klart at så tidligt 

i strategiimplementeringen er der ingen garantier, da fremtiden jo afhænger af succesen for den nye 

strategi. 

 

4.6.2 Et globalt udsyn er påkrævet 

Senest har B&O, i forsøget på at opnå en mere global og kundetilrettet organisation, hentet Christian 

Iversen fra LEGO, som bliver en del af B&O’s ledelsesteam med direkte reference til administrerende 

direktør Tue Mantoni. 

 

Christian Iversen skal fungere som Vice President, Corporate Services, der er en ny funktion, som samler 

HR, IT, Shared Services og Kaizen/Lean-afdelingerne og bliver ansvarlig for B&O’s "transformation til 

en mere globaliseret, effektiv og adræt organisation" med fokus på at levere stor værdi til kunderne.  

 

Hensigten med at samle disse funktioner er ifølge B&O at etablere og implementere en global 

multifunktionel Corporate Services funktion, styrke kundefokus, reducere kompleksiteten, accelerere 

beslutningsprocesserne samt tilpasse og strømline processerne, der understøtter selskabets vækststrategi. 

 

"Hos B&O er vi midt i en væsentlig forandring. Christians brede erfaring fra Lego og hans erfaring med 

at bygge tværfunktionelle processer kan hjælpe os med at reducere kompleksiteten og forbedre 

eksekveringen. Jeg ser især frem til at arbejde sammen med Christian omkring udvikling og 
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implementering af en motiverende og robust HR udviklingsstrategi, så vi kan opbygge virksomhedens 

kompetencer og forberede os på fremtidige udfordringer og vækst," udtaler adm. direktør Tue Mantoni.
128

 

 

LEGO er en ekstraordinær turn-around case. I perioden 2007 til 2011 har LEGO mere end fordoblet 

selskabets omsætning på trods af den økonomiske krise.
129

 Derfor vurderes det at ansættelsen af Christian 

Iversen, som har haft en hovedrolle i denne turn-around, er et scoop. 

 

4.7 Sammenfatning 

Koncernen har tidligere formået at omstille sig og ændre strategiplanen for at imødekomme 

markedssituationen. Den nye femårige strategiplan skal få koncernen igennem den nuværende 

økonomiske krise og specificerer konkrete tiltag til opnåelse af koncernens fulde potentiale. Det er 

positivt, at B&O har erkendt sine svage sider, men er det nok og kan B&O realisere forandringerne og 

slippe spøgelserne fra fortiden. 

 

Det er, som det tidligere er konstateret, ikke revolutionerende nyt, at B&O i sin nye strategiplan ”Leaner, 

Faster, Stronger” vælger at udnytte deres markedsposition, som de trods krisen har bibeholdt og ønsker at 

drage fordel af deres kernekompetencer lyd og design, for at opnå koncernens fulde potentiale.  

 

Koncernen forsøger at imødekomme koncernens dårlige image om manglende reaktion på markedet, ved 

at nedsætte et team (Sound & Acoustics Innovation Team), som skal vidensdele med Automotive og 

ICEpower, hvilket burde blive en fordel for B&O’s produktudvikling på lydsiden.  

 

En fortsat fokus på Automotive området skal sikre, at koncernen kan opretholde de høje vækstrater på 

området, ligesom fokus skal øges på at skabe profit i dette segment. Automotive udgør en stadig stigende 

procentdel af den samlede omsætning, men den økonomiske krise kan spores i omsætningen hos 

bilforhandlerne, hvorfor indvirkningen på koncernens samlede omsætningsvækst vurderes beskeden på 

kort sigt. 

 

Tiltaget med lanceringen af B&O Play subbrandet og dermed billigere produkter på hylderne, har skabt 

positive reaktioner blandt skeptikerne og det forudses, at der er et marked for forretningsområdet. B&O 

Plays produkter giver en øget mulighed for at eksponere B&O overfor den yngre generation, som B&O 

ikke har fokuseret på tidligere, og forhandlernetværket har fået nogle produkter, som kan skabe trafik i 

butikkerne, som ønsket. Ydermere giver de nye distributionsaftaler med Apple ekstra eksponering overfor 
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det nye og yngre kundesegment. Alt i alt et skridt i den rigtige retning, men igen ikke et tiltag, som har 

den store resultatmæssige betydning for den samlede omsætning på kort sigt, medmindre produkterne 

sælger bedre end forventet. 

 

Udviklingen af B&O’s distributionsnetværk er også vigtig for den fremtidige værdiskabelse. 

Detailbutikkerne er B&O’s kontaktpunkt til kunderne, så en optimering heraf for at øge kundeoplevelsen 

må forventes at have en positiv afsmitning på omsætningen. Endvidere skal supplerende salgskanaler, 

f.eks. internetsalg, styrke distributionen. Der mulighed for at koncernens oprør med forhandlernes 

eksklusivitet og salg via øvrige distributionskanaler påvirker B&O’s brand fremadrettet, idet kunderne 

ikke får den ønskede værdioplevelse.  

 

Et øget fokus på BRIK-landene kan vise sig at blive afgørende i B&O’s jagt på at skabe omsætning. 

Historisk set har B&O ikke haft succes med strategien på BRIK-markederne, så B&O skal have for øje, at 

en succes på disse markeder ikke er garanteret.  

 

Udvidelsen af indsatsen på udviklingsområdet skal ligeledes sikre af B&O fremover kan lancere flere 

produkter, som kan introduceres på markedet hurtigere end før. Udfordringen består i at historikken 

vedrørende forsinkede lanceringer af produkter kan ændres, når ikke engang den nye produktlancering 

Beolit 12 kom til tiden. Ydermere er det vigtigt at koncernen kan følge med udviklingen og løbende 

lancere produkter, som kan skabe flow i forretningen. 

 

En stor usikkerhed for den fremtidige værdiskabelse er ligeledes den finansielle situation i verden. B&O’s 

omsætning er meget konjunkturfølsom, som de seneste års nedtur har vist, at såfremt den økonomiske 

situation ikke vender, så kan en mulig stigning i omsætningen vente på sig. 

 

Generelt set vurderes strategiplanen at være et skridt i den rigtige retning for B&O. Strategiplanen 

adresserer hovedpunkterne, som den strategiske analyse har identificeret. Hvorvidt de ovenstående 

strategiske tiltag er det rigtige for at realisere målet om at genetablere en ledende position inden for 

B&O’s centrale styrkeområder og dermed øge omsætningen til det tredobbelte er endnu uklart, hvorfor 

det vurderes at ambitionen om at nå koncernens fulde potentiale indenfor en 5 årig periode er for 

ambitiøs. 
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5. Regnskabsanalyse 
Den historiske regnskabsanalyse tager udgangspunkt i B&O’s offentliggjorte årsrapporter for perioden 1. 

juni 2006 – 31. maj 2011, hvilket omfatter 5 fulde regnskabsår. Den offentliggjorte halvårsrapport for 1. 

regnskabshalvår 2011/12 vil ikke blive analyseret, da en direkte sammenligning ikke vil være retvisende, 

da B&O har sæsonudsving i deres omsætning. Halvårsrapporten vil dog give en indikation for periodens 

udvikling, som vil blive inddraget i budgetteringen for 2011/12. 

 

For at give et overblik over udviklingen i analyseperioden er resultatopgørelse, balancer, 

egenkapitalopgørelser opstillet i bilag 3. 

 

Den indledende vurdering af regnskabsmaterialet vil tage udgangspunkt i en gennemgang af følgende 

punkter: 

 

 Gennemgang af revision og revisionspåtegninger 

 Gennemgang af anvendt regnskabspraksis 

- Ændringer i regnskabspraksis 

- Ændring i tolkning af IFRS 

 Gennemgang af regnskabsnoter for regnskabspåvirkende oplysninger 

 

Herefter foretages en reformulering af egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse og balance, for at danne et 

ensartet analysegrundlag til rentabilitetsanalyse. 

 

5.1 Revision og revisionspåtegninger 

For at kunne anvende årsrapporterne til analyseformål er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt årsrapporterne 

giver et retvisende billede. Revisors påtegning er med til at sikre, at eksterne regnskabsbrugere kan 

betragte årsrapporterne som værende valide. Såfremt revisionen havde bemærkninger til årsrapporterne 

ville det være nødvendigt at vurdere, hvorvidt dette vil påvirke årsrapporternes informationer.  

 

Efter gennemgangen af revisionspåtegningerne for analyseperioden kan det konstateres, at der ikke er 

taget forbehold eller givet supplerende oplysninger i regnskabsårene. Revisionen er foretaget af Deloitte i 

alle regnskabsårene. 
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5.2 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporterne for B&O koncernen og moderselskabet er aflagt efter bestemmelserne i IFRS, samt de 

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

 

For at sikre sig, at de historiske årsrapporter er direkte sammenlignelige, er det vigtigt at kontrollere at 

regnskabspraksis har været ensartet i analyseperioden. Er det ikke tilfældet er reklassifikationer 

nødvendigt, for at opnå et ensartet analysegrundlag. 

 

Som udgangspunkt har regnskabspraksis været uændret i analyseperioden undtagen ændringer, som 

beskrives herunder. Ændringer skyldes dels B&O eget ønske om at give et mere retvisende billede, dels 

som effekt af ændret fortolkning af regnskabsstandarderne. 

 

5.2.1 Ændringer i regnskabspraksis 

I 2010/11 årsrapporten har koncernen valgt at ændre præsentation af modtagne eksterne tilskud til 

immaterielle udviklingsprojekter samt emnebestemte værktøjer. Den ændrede præsentation bevirker, at de 

eksterne tilskud, der tidligere blev præsenteret som kortfristede forpligtelser og først blev modregnet i de 

aktiverede udviklingsomkostninger ved færdiggørelsen af projekterne, nu i stedet modregnes løbende i de 

aktiverede omkostninger i takt med færdiggørelsen af projektet. Ændringen har ikke nogen effekt på 

resultatopgørelsen, men balanceeffekten er beskrevet i årsrapporten og effekten er medtaget i den 

opstillede balance i bilag 3. 

 

Årsrapporten for 2010/11 beskriver kun effekten af ændringerne i årsrapporterne for 2008/09, 2009/10 og 

2010/11. I de første 2 regnskabsår, som indgår i analysen, er data ikke til rådighed til at foretage en 

reklassifikation, men med udgangspunkt i de beskrevne ændringer i 2008/09, 2009/10 og 2010/11 er 

effekten på de tidligere regnskabsår estimeret. Estimatet bevirker, at der foretages en reklassifikation fra 

”periodeafgrænsningsposter” under passiverne til ”Udviklingsprojekter under udførelse” og ”Materielle 

aktiver under udførelse” under de langfristede aktiver. Reklassifikationen er nødvendig for at give et 

ensartet sammenligningsgrundlag, så værdien af aktiverne og passiverne ikke pumpes op, og nøgletallene 

herved påvirkes.
130

  

 

5.2.2 Ændring i tolkning af IFRS 

Der forekommer løbende ændringer samt fornyede fortolkninger af IFRS og IAS bestemmelserne, 

hvilken kan have indflydelse på årsrapporterne. Hvert år oplyses om regnskabspraksis er ændret i forhold 
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til tidligere regnskabsår, ligesom eventuelle talmæssige ændringer på tidligere regnskabsår beskrives. I 

langt de overvejende tilfælde har implementeringen af nye regler ikke givet anledning til korrektion af 

regnskabstallene, men herunder vil blive fremhævet de steder hvor ændringerne har haft effekt. 

 

Grundet ændringer i forbindelse med opdatering af enkelte IFRS/IAS
131

, er der i ét tilfælde foretaget 

regnskabsregulering af de historiske regnskabstal. IAS 38 ændring medfører, at markedsføringsmaterialer 

ikke længere lagerføres og omkostningsføres i takt med anvendelsen, men nu i stedet omkostningsføres 

direkte ved erhvervelsen. Dette påvirker åbningsbalancen for 2008/09 for varelageret, udskudt skat, samt 

egenkapitalen (som følge af ændring i årets resultat i 2007/08). Endvidere foretages lignende ændringer 

for bevægelserne i regnskabsåret 2008/09. Ændringerne er indregnet i den opstillede resultatopgørelse, 

balance og egenkapitalopgørelse i bilag 3. Da det ikke har været muligt, at fremskaffe oplysninger for 

regnskabsåret 2006/07, er der ikke foretaget korrektion i dette år. Grundet beløbets størrelse vurderes den 

manglende reklassifikation ikke at være væsentlig for analysens udfald. 

 

5.3 Gennemgang af regnskabsnoter 

Som led i vurderingen af regnskabsmaterialet er regnskabsnoterne gennemgået for at vurdere om der 

findes oplysninger, som vil kunne lede til reformuleringen af regnskabet. I denne forbindelse er det 

konstateret at B&O er part i enkelte igangværende retssager. Disse vurderes dog ikke af ledelsen til at 

påvirke koncernens finansielle stilling væsentligt, hvorfor der ikke er foretaget yderligere.
132

 

 

Endvidere er der konstateret at lønomkostningerne til Karl Kristian Hvidt Nielsen udgør 20 mDKK, 

hvilket inkluderer fratrædelsesgodtgørelse. En andel heraf vil blive reformuleret til 

omstruktureringsomkostninger i resultatopgørelsen, da fratrædelsesgodtgørelsen ikke kan henføres til den 

normale drift.
133

 

 

Slutteligt er det konstateret at B&O har suspenderet deres langsigtede mål for kapitalstrukturen, hvilket 

tidligere har omfattet en høj andel af egenfinansiering. Implementeringen af den nye strategiplan vil være 

kapitalkrævende, hvorfor det forventes at der vil optages ekstern gæld til finansiering heraf. I forbindelse 

med budgetteringen vil denne oplysning danne grundlag for den fremtidige kapitalstruktur. 
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5.4 Reformulering af egenkapitalopgørelse 

I analysesammenhæng er egenkapitalopgørelsen særlig vigtig, da den indeholder oplysninger om den 

totale værdiskabelse i en given regnskabsperiode. Værdiskabelsen sker ikke udelukkende gennem 

resultatopgørelsen, men også gennem regnskabsposter, der posteres direkte på egenkapitalen, de såkaldte 

”dirty-surplus” poster. 

 

Reformuleringen af egenkapitalopgørelsen, jf. bilag 5, tjener det formål, at fordele bevægelserne på 

egenkapitalen mellem totalindkomst og transaktioner med ejerne. Totalindkomsten består af årets resultat 

fra resultatopgørelsen, samt værdibevægelser, som er bogført direkte på egenkapitalen. Transaktioner 

med ejerne omfatter udbetalte udbytter, kapitalforhøjelse/nedsættelser samt alle øvrige bevægelser, hvor 

kapital er tilgået/afgået ejerkredsen. Endvidere isoleres minoriteternes andel af egenkapitalen, således at 

kun egenkapitalen for moderselskabets aktionærer tilbagestår. 

 

I relation til transaktioner med ejerne kan nævnes behandlingen af aktiebaseret vederlæggelse samt 

tildeling af aktieoptioner. Den nuværende praksis for behandling af disse dikteres af IFRS 2, men denne 

behandling er ikke umiddelbart i tråd med den effekt, som tildelingen har på aktionærværdien. 

Regnskabspraksis tilsiger at omkostningen vedrørende aktieoptioner indregnes på tildelingstidspunktet, 

hvilket skaber en problematik i relation til den senere opgørelse af gevinst/tab for de eksisterende 

aktionærer, da kursen kan have ændret sig på udnyttelsestidspunktet.  

 

Det er konstateret, at B&O anvender tildeling af aktieoptioner som incitamentsaflønning både til 

direktionen og andre medarbejdere. Aktieoptionerne udgør imidlertid en uvæsentlig andel af den samlede 

egenkapital, hvorfor der ikke foretages en yderligere analyse heraf. Posterne for aktieoptionerne i 

egenkapitalen er indregnet under transaktioner med ejerne, da de vil bære omkostningen, såfremt 

optionerne går i pengene. 

 

5.5 Reformulering af balance og resultatopgørelse 

Formålet med at reformulere balancen er, at udskille nettodriftsaktiverne og de nettofinansielle aktiver. 

Herved opnås muligheden for at beregne de nøgletal, der kan være med til at indikere, hvordan 

henholdsvis driftsaktiviteterne og finansieringsaktiviteterne har udviklet sig i analyseperioden. 

 

Den traditionelle balance sondrer ikke mellem aktiviteterne, så denne kan ikke umiddelbart anvendes til 

beregning af nøgletallene. Alle aktiver, som direkte kan relateres til driften, er kategoriseret som 

driftsaktiver, men også afledte poster såsom tilgodehavender hos associerede virksomheder samt 
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selskabsskat, er medtaget. Herfra er fratrukket alle driftsforpligtelser, for at finde nettodriftsaktiverne, 

som skal benyttes i den videre analyse. 

 

Endvidere er driftsaktiverne opdelt i kerne henholdsvis ikke-kerne driftsaktiver, for at kunne beskrive, 

hvilke aktiver der indgår i B&O’s egentlige kerneaktivitet. 

 

I den forbindelse er investeringsejendommene klassificeret som ikke-kerne driftsaktiver, da årsrapporten 

oplyser at udlejning af investeringsejendommene foregår til selskaber udenfor koncernen.
134

 

 

Der er ligeledes foretaget en reformulering af de likvider midler. Under normale omstændigheder vil de 

likvide midler høre under de finansielle aktiver, men det er normal praksis at henføre en andel til 

driftsaktiverne, da der typisk vil være likvider øremærket til driften i form af driftskapital.
135

 Der er afsat 

0,75 % af omsætningen som driftskapital, hvilket fremgår af bilag 5. 

 

Reformuleringen af resultatopgørelsen foretages, så resultatopgørelsen opdeles og der sondres mellem 

driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Herved identificeres hvilke aktiviteter, der bidrager til årets 

totalindkomst. Endvidere tillægges de ”dirty surplus” poster, der er konstateret under reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen, som også skal indgå i totalindkomsten. 

 

Som nævnt ovenfor er der foretaget en reklassifikation af investeringsejendomme, således at de ikke 

indgår som et driftsaktiv. Derfor er det ligeledes nødvendigt at udskille driftseffekten fra udlejning af 

investeringsejendommene, da denne effekt ikke bør indgå som en del af driftsaktiviteten. Der er foretaget 

en reduktion af nettoomsætningen svarende til de noteoplyste indtægter i årsrapporterne for 

analyseperioden, som er henført til resultatposten ”anden driftsaktivitet”. Ydermere er omkostningerne 

forbundet med at drive investeringsejendommene udskilt fra administrationsomkostningerne og flyttet til 

”anden driftsaktivitet”.
136

 

 

Omstruktureringsomkostninger i 2008/09 på 105,5 mDKK er placeret som ”anden driftsaktivitet”, selvom 

omstruktureringerne er en konsekvens af nedgang i omsætningen, og dermed kan henføres til den 

primære drift. Endvidere reklassificeres fratrædelsesgodtgørelse til Karl Kristian Hvidt Nielsen i 2010/11 

med totalt 14,4 mDKK, hvilket flyttes fra administrationsomkostninger til omstruktureringsomkostninger. 

Dette gøres for at skabe et mere normaliseret udgangspunkt for analyse af driftsaktiviteten, da 

fratrædelsesgodtgørelsen og omstruktureringsomkostningerne er transitoriske regnskabsposter. 
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Eftersom det ønskes, at foretage analysen på efter-skat basis, har det været nødvendigt at allokere 

skatteomkostningerne til de respektive indkomsttyper. Skatteomkostningen er fordelt på driftsaktivitet fra 

salg, anden driftsaktivitet samt finansielle poster. Der er anvendt den gældende skattesats for 

regnskabsårene og eventuelle forskelle mellem den nominelle og den effektive skattesats er allokeret til 

driftsaktiviteten fra salg. 

 

5.6 Rentabilitetsanalyse 

I forlængelse af den strategiske analyse og identifikation af de ikke-finansielle værdidrivere, foretages en 

rentabilitetsanalyse for at identificere de finansielle værdidrivere. Analysen tager udgangspunkt i de 

reformulerede opgørelser fra ovenstående afsnit og bilag 5 og benytter den udvidede Dupont-model for at 

skabe overblik. Modellen har 3 niveauer, og jo lavere niveau der analyseres, desto mere detaljeret er 

værdidriverne.
137
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Figur 16 – Dupont-modellen 

Kilde - Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang - egen tilvirkning  
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5.6.1 ROE (egenkapitalens forrentning) 

ROE er et udtryk for, hvorledes virksomheden har forrentet den indskudte kapital, ved at vurdere 

forholdet mellem totalindkomsten og den gennemsnitlige egenkapital. I nærværende analyse anvendes 

egenkapitalen uden minoriteternes andel, da dette er et udtryk for det reelle kapitalindskud fra ejerne. 

 

DuPont  - niveau 1 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

  

 

                

 

  

  
ROE (egenkapitals forrentning) 

 

21,63 % 

   

6,89 % 

   

-26,73 % 

 

 

-1,62 % 

   

2,27 % 

   
Tabel 1 – Beregning af ROE 

 

Som det ses af ovenstående, er ROE faldet markant siden 2006/07, primært grundet den økonomiske 

krise. I 2007/08 startede regnskabsåret lovende, men det sidste halvår blev væsentligt påvirket af den 

økonomiske krise, hvilket betød et lavere resultat end forventet. I 2008/09 var krisen på sit højeste, 

hvilket afspejles i det markante fald i ROE. På dette tidspunkt var der allerede iværksat initiativer for at 

reducere omkostningsniveauet, men effekten har først vist sig i efterfølgende regnskabsår. Det er således 

lykkedes at stabilisere ROE omkring 0 % i de efterfølgende regnskabsår, hvilket ikke er tilfredsstillende, 

men det viser dog, at B&O har været i stand til at bremse den negative udvikling. 

 

For at kunne analysere de underliggende drivere for ROE betragtes formel:
138

 

 

             
   

      
                    

 

Det ses af formlen, at ROE består af flere komponenter, som analyseres ved at dekomponere ROE og 

dermed beskrive de underliggende værdidrivere nærmere. ROE kan nedbrydes i driftsaktiviteter og 

finansieringsaktiviteter inklusiv finansiel gearing. 

 

5.6.2 Finansieringsaktiviteter 

B&O har finansieret deres nettodriftsaktiver ved hjælp af egenkapital samt finansielle forpligtelser. 

Forholdet mellem de 2 typer finansiering er vigtig i analysesammenhæng, da afkastkravene for de to 

finansieringstyper er forskellige. 
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For at analysere effekten fra de finansielle aktiviteter samt den finansielle gearing er følgende nøgletal 

blevet beregnet: 

DuPont  - niveau 1 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

  

 

                

 

  

  ROIC 23,73 %   7,84 %   -21,95 %   -1,01 %   3,17 %   

  
 

                    

Drivere for finansiel gearing                     

  
r (netto finansielle 

omkostninger i %) -13,23 %   12,51 %   10,89 %   8,59 %   20,40 %   

  SPREAD 36,96 %   -4,67 %   -32,84 %   -9,60 %   -17,23 %   

  FGEAR -0,05   0,11   0,14   0,05   0,05   

  MIA 0,99   0,94   1,01   1,07   0,97   

  Effekt fra FGEAR -2,11 %   -0,96 %   -4,78 %   -0,61 %   -0,90 %   

Tabel 2 – ROIC og værdidrivere for finansiel gearing 

 

Den første komponent er ROIC
139

, der indikerer hvor profitabelt B&O udnytter sine ressourcer. Jo højere 

ROIC, desto højere ROE. ROIC har udviklet sig på samme måde som ROE, hvilket betyder et kraftigt 

fald frem til 2008/09, hvorefter koncernen har formået at stabilisere afkastet. 

 

ROIC er for hele perioden højere end ROE, hvilket indikerer at de finansielle aktiviteter nedbryder værdi 

og således trækker ROE i negativ retning. For at kunne beskrive denne teori yderligere skal   fastslås.   

indikerer, hvor meget de netto finansielle omkostninger udgør i forhold til de netto finansielle 

forpligtelser.  

 

r starter med at være negativ i 2006/07, hvilket skyldes at B&O har gennemsnitlige netto finansielle 

aktiver i perioden. Dette er således atypisk sammenlignet med resten af analyseperioden. r udgør 12,51 % 

i 2007/08, hvorefter den er faldende frem til 2009/10, hvor den udgør 8,59 %. I det efterfølgende år stiger 

r kraftigt og udgør således 20,4 % i 2010/11. Sammenlignes den beregnede r med det generelle 

renteniveau, virker tallet umiddelbart meget højt. Dette kan skyldes 2 forskellige årsager. 

 

Den første og den mest sandsynlige grund er, at de netto finansielle forpligtelser er meget tæt på nul, 

hvilket betyder at størstedelen af B&O’s finansiering stammer fra ikke-rentebærende forpligtelser. 

Derved vil selv mindre udsving i de nettofinansielle omkostninger give store udsving i beregningen af r.  
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Endvidere vil der typisk være stor forskel på renten for de finansielle aktiver sammenlignet med de 

finansielle forpligtelser. Således vil f.eks. likvide beholdninger typisk ikke blive forrentet, hvorimod en 

kassekredit vil blive tilskrevet renter, så længe faciliteten benyttes. Der er således et misforhold mellem 

forrentningen af finansielle aktiver og passiver, hvilket kommer til udtryk i beregningen af  . 

 

En anden mulighed kan være, at de netto finansielle omkostninger indeholder regnskabsposter, som ikke 

kan henføres direkte til de rentebærende netto finansielle forpligtelser. Det kan konstateres, at B&O’s 

netto finansielle omkostninger indeholder kursreguleringer samt ”øvrige” poster, men ikke i et omfang, 

der påvirker   væsentligt. 

 

Sammenholdes r med ROIC kan vi beregne SPREAD, der udtrykker hvor meget rentabiliteten fra 

driftsaktiviteterne udgør i forhold til netto låneomkostningerne. 

 

              

  

SPREAD er negativ for hele perioden undtagen i 2006/07, jf. tabel 2, hvilket skyldes de relative høje 

netto finansielle omkostninger, som er nævnt ovenfor. Det negative SPREAD betyder, at de finansielle 

aktiviteter bidrager negativt til ROE, og således trækker den samlede rentabilitet ned. 

 

For at kunne fastslå hvor stor effekt SPREAD har på ROE, vurderes hvor stor en del af B&O’s samlede 

finansiering, der stammer fra rentebærende gæld, og i dette tilfælde trækker ROE ned. Dette gøres ved 

hjælpe af værdidriveren FGEAR, som oplyser om forholdet mellem finansiering ved hjælp af egenkapital 

henholdsvis netto finansielle forpligtelser. 

 

FGEAR er stigende i perioden fra 2006/07 til 2008/09, jf. tabel 2, hvor ROIC også var negativ. De 

negative resultater har reduceret egenkapitalen, hvilket giver en højere andel af netto finansielle 

forpligtelser. Såfremt der ikke var blevet foretaget en kapitaludvidelse i 2008/09 ville FGEAR have været 

endnu højere. I de efterfølgende år er FGEAR reduceret og ligger således omkring 0,05-0,04 i slutningen 

af analyseperioden. 

 

B&O har en meget høj andel af egenfinansiering, hvilket også historikken indikerer. Dette begrænser 

koncernens risici overfor eksterne långivere, hvilket har været fordelagtigt henover den økonomiske krise. 

Det giver også B&O mulighed for at optage lån fremadrettet, hvis koncernen ønsker at foretage 

investeringer til at udvide driftsaktiviteterne.  
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Ovenstående er den finansielle side af Dupont pyramiden analyseret og nu rettes fokus på den 

driftsmæssige aktivitet, som ligeledes udgør en vigtig andel af ROE. 

 

5.6.3 Driftsaktiviteter 

Udviklingen i ROIC er tidligere beskrevet, som en selvstændig værdidriver, men kan dekomponeres 

yderligere for at identificere de grundlæggende værdidrivere. ROIC kan beskrives ved nedenstående 

formel: 

 

              

 

ROIC består således af overskudsgraden (OG), der måler hvor stort overskuddet for en krones salg fra 

virksomhedens driftsaktivitet er. Andet led er aktivernes omsætningshastighed (AOH), der måler salget 

pr. krone investeret i netto driftsaktiver. 

 

Nedenfor ses dekomponeringen af ROIC: 

DuPont - niveau 2 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

  
 

                

 

  

  ROIC 23,73 %   7,84 %   -21,95 %   -1,01 %   3,17 %   

  OG (overskudsgrad) 8,81 %   3,38 %   -13,43 %   -0,58 %   1,76 %   

  
AOH (aktivernes 

omsætningshastighed) 2,69   2,32   1,63   1,74   1,80   

                        
Tabel 3 – Beregning af ROIC, OG & AOH 

 

Som det kan ses i tabellen har OG været faldende i perioden frem til 2008/09, hvorefter OG er steget, men 

stadig ligger under niveauet fra begyndelsen af analyseperioden. Faldet i OG har således været en 

medvirkende faktor til at ROE er faldet. Dette var et forventet resultat som følge af den økonomiske krise, 

hvilket har haft en kraftig negativ effekt for OG. 

 

Den anden driver for ROIC er AOH. AOH er i 2006/07 på 2,69, hvilket betyder at for hver krone 

investeret i nettodriftsaktiver, genereres 2,69 krones omsætning. Ligesom OG er denne faldende i 

2008/09, hvor den nåede ned på 1,63, hvorefter den i de efterfølgende år er svagt stigende. Det markante 

fald i AOH i 2008/09 skyldes at B&O ikke kunne tilpasse bindingen i nettodriftsaktiver i samme takt som 

nedgangen i omsætningen. Endvidere bliver driften mere ineffektiv, hvis det ikke længere er muligt at 

have fuld kapacitetsudnyttelse, hvilket vil drive AOH ned. 
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B&O følger, som tidligere konstateret, en differentieringsstrategi, hvilket indikerer at OG er i fokus, da 

koncernen vil forsøge at sælge sine produkter til en merpris. Dog er AOH stadig en vigtigt parameter, da 

en fuld kapacitetsudnyttelse af nettodriftsaktiverne vil sikre højere rentabilitet. I de efterfølgende afsnit 

analyseres først de underliggende drivere for OG henholdsvis AOH. 

 

5.6.3.1 Analyse af underliggende drivere for OG 
For at beskrive OG yderligere kan værdidriveren dekomponeres og på baggrund heraf analysere årsagen 

til udviklingen i OG.  

 

OG kan udtrykkes ved nedenstående formel: 

 

                  

Herunder er værdidriverne beregnet: 

Hovedtal 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

OGSALG  (Overskudsgrad fra salg) 8,5%   3,5%   -10,2%   -1,1%   1,8%   

OGANDET (Overskudsgrad Andet 

efter skat) 0,3%   -0,2%   -3,2%   0,5%   0,0%   

OG 8,8%   3,4%   -13,4%   -0,6%   1,8%   

Totalindkomst fra driften 8,4%   2,6%   -14,3%   -0,9%   1,2%   
Tabel 4 – Hovedtal OG 

 

Som det ses af tabellen stammer hovedparten fra       , hvilket er forventeligt, da B&O’s driftsaktivitet 

bør være den primære værdidriver for virksomheden. 

 

        udgør kun en mindre andel af den samlede OG. I 2008/09 bidrager         negativt til den 

samlede OG, hvilket skyldes omstruktureringsomkostninger, der udgør hovedparten af         i 

regnskabsåret. Da omstrukturering ikke er en tilbagevendende omkostning, er denne ikke placeret under 

      . 

 

      og         kan yderligere dekomponeres for at se de underliggende værdidrivere, hvilket 

foretages nedenstående. Der foretages udelukkende dekomponering af       , da det tidligere er 

konstateret at          har en minimal effekt på den samlede OG. 

 

       kan betragtes ved nedenstående formel: 
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Det kan udledes, at for at opnå en positiv påvirkning af OG, skal der enten fokuseres på at øge 

bruttoavanceprocenten eller alternativt fokuseres på at reducere omkostningsandelene. I tabellen herunder 

ses procenterne for driverne: 

 

OG drivere 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Bruttoavance 46,5 %   46,1 %   39,5 %   39,3 %   40,1 %   

Udviklingsomkostninger 10,5 %   13,3 %   16,6 %   12,4 %   10,9 %   
Distributions- og 

marketingomkostninger 20,8 %   24,5 %   33,3 %   25,7 %   23,0 %   
Administrationsomkostninger 

mv. 3,1 %   3,5 %   3,6 %   3,0 %   3,7 %   
Skat på driftsoverskud fra 

salg 3,6 %   1,2 %   -3,8 %   -0,7 %   0,7 %   

OGSALG 8,5 %   3,5 %   -10,2 %   -1,1 %   1,8 %   
Tabel 5 – Beregning af OG værdidrivere 

 

 

Det antydes, at bruttoavancen har været konstant op til 2008/09, hvorefter den falder med 6,6 %-point. 

Det drastiske fald skyldes hovedsageligt det store fald i omsætningen, samt det faktum, at ikke alle 

produktionsomkostningerne er variable. Dermed kommer produktionsomkostningerne til at udgøre en 

højere andel af bruttoavancen. Fra 2008/09 og frem har bruttoavancen ligget konstant omkring 39-40 %, 

hvilket er lavere end tidligere. Nettoomsætningen har været nogenlunde stabil i den efterfølgende periode, 

hvilket vidner om, at B&O ikke har haft mulighed for at reducere den faste andel af 

produktionsomkostningerne. 
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Figur 17 – Oversigt over OG værdidrivere 

Kilde – egen tilvirkning 

 

Af ovenstående figur ses at distributions- og marketingomkostningerne samt udviklingsomkostningerne 

er den væsentligste årsag til faldet i        på omkostningssiden. Driverne for begge omkostningstyper er 

stigende frem mod 2008/09. Den bratte stigning i 2008/09 skyldes primært faldet i nettoomsætningen, 

hvilket får omkostningstyperne til at udgøre en forholdsmæssig større andel af nettoomsætningen. I 

nominelle værdier er begge omkostningstyper faldet markant, hvilket dog ikke afspejles i driverne. 

 

For at hæve        til tidligere års niveauer, skal der primært sættes fokus på bruttoavancen. 

 

5.6.3.2 Analyse af underliggende drivere for AOH 
Aktivernes omsætningshastighed, AOH, angiver nettoomsætning divideret med nettodriftsaktiver, der 

måler salget per krone investeret i netto driftsaktiver. 

 

Ved at betragte den inverse værdi af AOH (1/AOH) fås et udtryk for, hvor meget der er bundet i 

nettodriftsaktiver til at skabe én krones salg 

 

I nedenstående figur ses AOH henholdsvis (1/AOH) for de samlede netto driftsaktiver: 
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Figur 18 – Oversigt over AOH 

Kilde – egen tilvirkning 

 

Figuren fremhæver at (1/AOH) er steget fra 0,37 til 0,61 i 2008/09. Der er således sket et betydeligt fald i 

udnyttelseseffektiviteten af B&O’s nettodriftsaktiver. Den primære årsag til den kraftige stigning i 

(1/AOH) er, at B&O ikke har formået at tilpasse netto driftsaktiverne i samme tempo som faldet i 

omsætningen. Dermed har nettodriftsaktiverne udgjort en større del sammenholdt med omsætningen, 

hvor (1/AOH) stiger. I de efterfølgende år er tendensen let faldende, men niveauet før den økonomiske 

krise er endnu ikke nået. 

 

For at analysere AOH yderligere kunne AOH dekomponeres ved udskillelse af AOH for henholdsvis 

kerne og ikke-kerne nettodriftsaktiverne. Ikke-kerne nettodriftsaktiverne udgør kun en beskeden del af de 

samle nettodriftsaktiver, hvorfor der ingen effekt er at spore på trenden for AOH. I stedet konstateres, 

hvilke af nettodriftsaktiverne, der udgør den største årsag til stigningen i (1/AOH), jf. bilag 7. 

 

Ifølge bilag 7 kan det konstateres, at de primære årsager til stigningen i værdidriveren for (1/AOH) er 

udviklingsprojekter under udførelse, udskudte skatteaktiver, varebeholdninger, samt tilgodehavende fra 

salg. De 2 sidstnævnte poster indgår i arbejdskapitalen og årsagen kan således henledes direkte til 

nedgangen i omsætningen. Den manglende omsætning kan medføre lageropbygning, såfremt produkterne 

ikke kan sælges, og de økonomisk svære tider vil typisk lede til en større binding i tilgodehavender fra 

salg. 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1 / AOH 0,37 0,43 0,61 0,58 0,56 

AOH 2,69 2,32 1,63 1,74 1,80 
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5.7 Delkonklusion 

Det er konstateret at den anvendte regnskabspraksis for B&O koncernen følger gældende IFRS 

bestemmelser samt de danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

 

Som konsekvens af ændring i regnskabspraksis er der foretaget reformulering vedrørende præsentation af 

tilskud modtaget i forbindelse med udviklingsprojekter samt ændring af den regnskabsmæssige 

behandling af markedsføringsmaterialer ifølge IAS 38. 

 

I analysen af egenkapitalopgørelsen, balance og resultatopgørelsen er foretaget vurdering af de enkelte 

elementer og på baggrund heraf er foretaget de nødvendige reformuleringer vedrørende 

investeringsejendomme, omstruktureringsomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser, hvilket gør at 

regnskabsmaterialet kan anvendes til rentabilitetsanalysen.  

 

Rentabilitetsanalysen har givet et klart billede af B&O’s udfordringer i forbindelse med den økonomiske 

krise. Gennem den udvidede Dupont model er de finansielle værdidrivere blevet dekomponeret, hvilket 

giver et klart overblik over hvordan værdiskabelsen er påvirket i perioden.  

 

Omsætningen led et alvorligt knæk i 2008/09 som følge af den økonomiske krise, hvilket har resulteret i 

en forværring af de finansielle værdidrivere. 

 

ROE tog et markant dyk fra 2006/07 til 2008/09, hvilket relateres til det store fald i omsætningen. ROE 

var negativ i 2008/09, hvilket dog er vendt til at være positiv i de efterfølgende år, men dog stadig er langt 

fra rekordåret 2006/07. 

Forklaringen på faldet i ROE findes i den finansielle gearing samt ROIC. B&O har haft en høj andel af 

egenfinansiering i analyseperioden, hvilket ikke har kunnet bidrage positivt til gearingen af 

driftsaktiviteten. I kriseperioden vurderes dette dog at have været en fordel da koncernen ikke har været 

under pres af eksterne långivere, og det giver muligheden for lånoptagelse i fremtiden. 

 

ROIC består af OG samt AOH. Det er gennem analysen konstateret at B&O skaber deres overskud 

gennem salgsaktiviteten og at andre aktiviteter kun udgør en uvæsentlig del af den samlede 

værdiskabelse. OG har ligesom omsætningen været presset, da koncernen ikke har kunnet tilpasse de 

faste omkostninger til den bratte nedgang i omsætningen. Der er efterfølgende foretaget nedskæringer og 

effektiviseringer af især produktionen, som styrker OG.  
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AOH har ligeledes været påvirket af nedgangen i omsætningen, som har skabt en væsentlig lavere 

omsætningshastighed. AOH faldt markant i 2008/09 og det er ikke lykkedes koncernen at hæve den til 

tidligere års niveau.  

 

B&O følger en differentieringsstrategi og fokus er derfor ligeledes på at opretholde en høj OG, da de 

differentierede produkter skal retfærdiggøre en merpris overfor forbrugerne. 

 

Regnskabsanalysen har givet et billede af historiske værdiskabelse, som viser at B&O har været under 

pres i 2008/09, men nu er begyndt at vende situationen, så fremtidig værdiskabelse igen er muligt. 

Analysen har givet et grundlag som videreføres i den efterfølgende budgettering. 
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6. Budgettering 
For at skønne B&O’s fremtidige værdiskabelse for ejerne udarbejdes der i det følgende et budget for 

koncernen. I budgetteringsfasen sammenholdes de ikke-finansielle værdidrivere med de finansielle 

værdidriver og er hermed fundamentet for den egentlige værdiansættelse. 

 

Der foretages ikke budgettering af samtlige poster, men der tages udgangspunkt i en proforma opgørelse 

baseret på de tidligere reformulerede opgørelser, jf. bilag 5, med fokus på koncernens driftsaktiviteter. 

 

Der udarbejdes 2 forskellige budgetter baseret på forskellige scenarier: 

 

 Base case – baseret på de realistiske forventninger for budgetperioden 

 Best case – baseret på en opfyldelse af ”Leaner, Faster, Stronger”-strategien indenfor en 5-årig 

periode 

 

Budgetteringen for Base case scenariet vil bliver gennemgået herunder, hvorefter Best case scenariet vil 

blive beskrevet med fokus på de budgetposter som afviger fra Base case scenariet. 

 

6.1 Fastlæggelse af budgetperiode 

I den generelle form foreskriver værdiansættelsesmodellerne, at der kan forecastes til det uendelige af 

analytikerne grundet forventningen om going concern investeringer med uendelig løbetid. I praksis er en 

sådan forecast ikke muligt, hvorfor budgetterne kun udarbejdes i en begrænset periode, hvor det er muligt 

at udarbejde eksplicitte forecasts. Budgetperiodens længde bør strække sig indtil det må antages, at de 

estimerede værdidrivere i budgetterne vokser med en konstant vækstrate.
140

 

 

Budgetperiodens længde afhænger af, hvor langt ud i fremtiden analytikerne med rimelighed kan 

forudsige variationer i de værdidrivere, der benyttes til budgetteringen. Dette afhænger imidlertid af 

branchen samt mængden af information, der er tilgængelig til udarbejdelsen af budgetterne. Er der tale 

om en virksomhed i en moden branche, med et veletableret produkt, stabile efterspørgsels- og 

produktionsteknologiske forhold, og ledelsen ikke har givet udtryk for planer om udvidelse, kan det 

antages, at de nuværende værdidrivere vil forblive på deres nuværende niveau. En sådan situation kræver 

ingen budgetperiode og det første år udgør terminalperioden. 

 

                                                 
140
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Omvendt vil en virksomhed i en relativ ny branche, uden veletableret produkter og med hurtigt skiftende 

efterspørgsels- og produktionsteknologiske forhold, kræve en lang eksplicit budgetteringsperiode, før 

selskabet når steady state. 

 

B&O befinder sig på nuværende tidspunkt i en moden branche, men grundet de seneste års krisetider, har 

koncernen været nødsaget til at indføre forandringer for at imødekomme markedssituationen. 

Budgetperioden er fastlagt til 10 år således at sidste budgetår er 2020/21.  Trods det faktum at den nye 

strategiplan er baseret på en 5-årig periode, vurderes det urealistisk at nå steady state på 5 år. 

Budgettering udover de 10 år vurderes for usikkert. B&O vil i den mellemliggende periode udvikle nye 

produkter, som kan føre til en højere vækst.  

 

Det er tidligere fastslået at B&O er en konjunkturfølsom virksomhed, hvorfor det ligeledes er nødvendigt 

at operere med en eksplicit budgetperiode som omfatter en fuld konjunkturcyklus, dvs. både omfatter en 

periode med højkonjunktur, samt en periode med lavkonjunktur. 

 

På baggrund af kravet om, at budgetperioden bliver tilstrækkelig lang til at sikre, at salgsvæksten når den 

forventede langsigtede vækstrate samt usikkerheden omkring de nævnte og en række yderligere forhold 

omkring koncernen, vurderes værdidriverne at nå steady state efter 10 år og dermed begyndelsen på 

terminalperioden. For at udviklingen kan betragtes som steady state, skal følgende fire betingelser være 

opfyldt
141

: 

 

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate. 

2. Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med 1, at 

omkostningerne vokser med samme rate som salget. 

3. Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med 1, 

at NDA vokser med samme vækstrate som salget. 

4. FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med 1 og 3, at NFF vokser med 

samme vækstrate som salget. 

 

Det skal bemærkes at det ikke forventes at alle betingelserne holder ud over den fastlagte budgetperiode. 
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6.2 Budgettering af driftsaktiviteterne  

Forventningerne til budgetteringen er baseret på en forudsætning om, at den globale finansielle krises 

situation ikke i væsentlig grad ændrer markedet for B&O i den resterende del af regnskabsåret 2011/12. 

 

6.2.1 Salgsvæksten 

Nettoomsætningen for B&O estimeres på koncernniveau. Koncernens samlede omsætning for Europa i 

regnskabsåret 2010/11 udgjorde ca. 66 %, hvorfor der er taget højde for afhængigheden af det europæiske 

marked. Derudover er der taget højde for koncernens strategiske plan om at udvide på det kinesiske 

marked og i BRIK-landene. 

 

De valgte værdidrivere for omsætningen er følgende: 

 

 Forventet udvikling af BNP i Europa 

 Forventet udvikling af BNP i BRIK-landene 

 Nye produktlanceringer 

 Konjunkturfølsomhed 

 Konkurrence fra konkurrenter 

 B&O’ egne forventninger 

 

Forventningerne til B&O’s nettoomsætning er som følger og begrundes efterfølgende i ovenstående 

værdidrivere:   

  

2010/ 

11 

2011/ 

12E 

2012/1

3E 

2013/ 

14E 

2014/ 

15E 

2015/ 

16E 

2016/ 

17E 

2017/ 

18E 

2018/ 

19E 

2019/ 

20E 

2020 

/21E 

TERMI-

NAL 

Stigning i 

omsætning i %   5,0 % 6,5 % 8,0 % 11,0% 13,0% 13,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0% 

Omsætning  

mDKK. 2.862 3.005 3.200 3.456 3.836 4.335 4.899 5.389 5.820 6.169 6.416 6.608 
Tabel 6 – Budgettering omsætningsvækst 

Kilde – egen tilvirkning 

 

Forventningerne til BNP i 2012 og 2013 er en stigning på 2,5-3,0 % p.a. på verdensplan. Det forventes at 

væksten i B&O’s tilfælde vil være højere, da koncernen har haft en væsentlig nedgang i omsætning i 

2008/09 og udgangspunktet for budgetteringen således ligger meget lavt. 

 

Baseret på B&O’ delårsrapport fra 1. halvår 2011/12 forventer koncernen stadig, at omsætningen for året 

2011/12 overstiger 3.000 mDKK, hvilket svarer til en omsætningsvækst på minimum 5 %. 
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Der forventes ikke en høj vækst i Europa, da regionen stadig lider under effekterne fra finanskrisen. Det 

forventes dog, at B&O som minimum kan begrænse et eventuelt fald i omsætning i denne region. 

Endvidere forventes salget fra Automotive at kunne bidrage i beskedent omfang.  

 

Med B&O’s fokus på at skabe vækst på det kinesiske marked gennem etablering af lokalt kontor i 

Shanghai, samt overtagelse af B1-butikker i Hong Kong og Sydkina forventes det, at koncernen vil kunne 

skabe en omsætningsvækst, der ligger højere end den gennemsnitlige vækstrate i BNP. Tidligere forsøg 

på at etablere sig på BRIK-markederne har været fejlslagne, men med Tue Mantonis erfaring og fokus på 

lokal tilstedeværelse, vurderes det realistisk at kunne skabe vækst i omsætningen på disse markeder.  

 

Med lanceringen af B&O Play har B&O fået endnu en produktkategori i porteføljen, som henvender sig 

til et nyt kundesegment. Det forventes ikke at subbrandet vil kannibalisere den eksisterende B&O 

forretning. Tværtimod forventes introduktion af de nye produkter at kunne skabe højere omsætning i 

kerneforretningen på lang sigt, da det forventes at B&O Play kan skabe brandloyalitet. På kort sigt 

forventes subbrandet at kunne bidrage positivt til omsætningen.
142

 

 

Da B&O’s kerneforretning er meget konjunkturfølsom forventes det, at der vil gå 2-3 år før væksten for 

alvor indtræder. Det virker ikke sandsynligt at konjunkturerne vender indenfor de næste år, da der stadig 

er mange ubesvarede spørgsmål i relation til krisen. I perioden 2013/14 og årene fremover forventes 

således en vækst i intervallet 8-13 %, men først i 2015/16 forventes det, at et omsætningsniveau på højde 

med rekordåret 2006/07 på 4.300 mDKK nås igen. Herefter forventes det at omsætningsvæksten igen vil 

falde i takt med at budgetperioden slutter og terminalperioden starter.  

 

På lang sigt er det vanskeligt at opretholde høje vækstrater, hvis B&O bliver presset af konkurrerende 

virksomheder. I øjeblikket har B&O kun en direkte konkurrent i LOEWE, men såfremt nichemarkedet 

tilkalder sig opmærksomhed fra større konkurrenter, for eksempel Apple kan det have afgørende 

betydning for omsætningsvæksten på lang sigt.  

 

I terminalperioden forventes en omsætningsvækst på 3 %, hvilket vurderes at være på niveau med 

inflationsraten. Historisk har det vist sig tæt ved umuligt at fastholde høje vækstrater i terminalperioden, 

da dette inkluderer alle regnskabsår efter budgetperioden. Markedskræfterne vil sørge for at trække 

salgsvæksten ned på et niveau omkring væksten i BNP + inflationen. 

 

                                                 
142
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95 
 

6.2.2 Omsætningshastigheder for AOH 

For at budgettere AOH for kernedriftsaktiverne tages udgangspunkt i rentabilitetsanalysen, hvorefter 

følgende værdidrivere vurderes i relation til deres effekt på AOH: 

 

 Bedre kapacitetsudnyttelse  

 Optimering af forsknings- og udviklingsomkostninger 

 

  

2010

/11 

20011/

12E 

2012/

13E 

2013/

14E 

2014/

15E 

2015/

16E 

2016/

17E 

2017/

18E 

2018/

19E 

2019/

20E 

2020/

21E 

2021/

22E 

Kerne 

AOH 1,86 2,00 2,13 2,22 2,33 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Kerne 

NDA 0,78 0,75 0,72 0,70 0,68 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Drifts-

forpligt

elser 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1 / 

AOH 0,54 0,50 0,47 0,45 0,43 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Tabel 7 – Aktivernes omsætningshastigheder 

 

I rentabilitetsanalysen er et gennemsnit for AOH på nettokernedriftsaktiverne på 1,94 beregnet. 

Gennemsnittet er væsentlig påvirket af det bratte fald i AOH 2008/09, hvor omsætningshastigheden fald 

fra 2,41 til 1,69. Dette kan tilskrives finanskrisens påvirkning af nettoomsætningen, hvilket medfører en 

effekt på omsætningshastigheden. I perioden før finanskrisen har AOH ligget i et niveau omkring 2,50, 

hvilket menes at være muligt at opnå igen, såfremt koncernen udnytter nettokernedriftsaktiverne bedre. 

 

Muligheden for at reducere arbejdskapitalposterne og dermed også kerne AOH, kan ske gennem flere 

initiativer. En oplagt måde er optimering af værdikæden, som er i fokus i den fremlagte strategiplan. En 

optimering af indkøbs- og distributionsprocessen kan reducere lagerbeholdninger, ligesom en effektiv 

produktion kan sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. Det vurderes at være muligt at hæve kerne AOH til 

niveauet før 2008/09 indenfor en overskuelig fremtid, såfremt væksten i omsætningen giver mulighed for 

en bedre kapacitetsudnyttelse. 

 

En anden mulighed for at reducere kerne AOH er de planlagte effektiviseringer af udviklingsaktiviteterne, 

hvilket skal sikre en korte udviklingstid samt flere produktlanceringer. Såfremt dette område 

effektiviseres forventes en lavere binding af kapital i udviklingsprojekter under udførelse, hvilket vil 

hjælpe med til at støtte en højere kerne AOH. 

 

I ovenstående budgettering forventes det at kerne AOH vil nærme sig niveauet fra 2006/07 frem mod 

2015/16, hvorefter det vil forblive konstant på 2,50 i resten af budgetperioden. 
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6.2.3 Overskudsgraden 

Udarbejdelse af en detaljeret budgettering af        kræver en linie-for-linie budgettering af 

komponenterne i bruttoavancen samt de efterfølgende omkostningsandele. Da dette ikke er muligt at gøre 

fyldestgørende, fokuseres i stedet på at udarbejde en direkte budgettering af       . 

  

2011/

12E 

2012/

13E 

2013/

14E 

2014/

15E 

2015/

16E 

2016/

17E 

2017/

18E 

2018/

19E 

2019/

20E 

2020/

21E 

2021/

22E 

 

OGSALG 2,0% 3,0% 5,0% 7,0% 10,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 6,0% 

Salgt-1 
           

3.005  

           

3.200  

           

3.456  

           

3.836  

           

4.335  

           

4.899  

           

5.389  

           

5.820  

           

6.169  

           

6.416  

           

6.608  

Driftsovers

kud fra 

salg 
                

60  

                

96  

              

173  

              

269  

              

434  

              

539  

              

593  

              

582  

              

617  

              

642  

              

396  

Driftsovers

kud efter 

skat 
                

45  

                

72  

              

130  

              

201  

              

325  

              

404  

              

445  

              

436  

              

463  

              

481  

              

297  
Tabel 8 - Overskudgrad 

 

I rentabilitetsanalysen konstateres, at         faldt fra 2006/07 og frem til 2008/09 til -10,3 %, men 

efterfølgende fik B&O stabiliseret        omkring 0 %. Det er dog stadig langt fra det historiske       . 

 

I halvårsrapporten 2011/12 forventes en EBIT-procent på 3,5 – 4 % for hele regnskabsåret 2011/12, 

ligesom koncernen har realiseret en bruttoavance for de første 6 måneder, som er på niveau med første 

halvår 2010/11. 

 

De følgende værdidrivere forventes at påvirke        i budgetteringen: 

 Bruttoavancen 

 Lancering af nye produkter 

 Udviklingsomkostninger 

 

Bruttoavancen budgetteres til at returnere til niveauet før den økonomiske krise, men forventes først at 

kunne realiseres i 2015/16. Den defensive budgettering skyldes, at den primære værdidriver for at løfte 

bruttoavancen, er en stigning i omsætningen, som først forventes at stige, når konjunkturerne vender. Den 

øgede omsætning forventes at bidrage til en effektiv kapacitetsudnyttelse, hvilket vil reducere de samlede 

produktionsomkostninger. 
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I takt med at de forventede effektiviseringerne i udviklingsaktiviteterne implementeres, reduceres 

omkostningerne. Sideløbende forventes en stigning af omkostninger til markedsføring på nye markeder 

såvel som nye produkter. Det samlede omkostningsniveau budgetteres således uforandret.  

 

I 2016/17 og 2017/18 forventes samtlige initiativer at være implementeret og        vurderes at blive 11 

% i begge år. Herefter falder        marginalt til 10 % som forventes at blive fastholdt resten af 

budgetperioden. 

 

I terminalperioden opereres med et lavere        sammenlignet med de sidste år i budgetperioden. Dette 

vurderes at være nødvendigt grundet det faktum at terminalperioden strækker sig i al uendelighed, hvilket 

vil betyde at konjunkturerne vil skifte. Da B&O er konjunkturfølsom og der tidligere er oplevet markant 

nedgang i omsætningen under lavkonjunktur skal        for terminalperioden afspejle dette. Der 

budgetteres således med en gennemsnitlig        for terminalperioden på 6 %, hvilket er det forventede 

gennemsnit for et gennemløb af en fuld konjunkturcyklus (højkonkonjuktur+lavkonjunktur). 

 

6.2.4 Finansiel gearing 

Historisk set har B&O haft en meget høj andel af egenfinansiering, hvilket rentabilitetsanalysen har 

konstateret, da FGEAR ligger i intervallet 0.05 – 0.14. Som det er konstateret i noterne til årsrapporten 

2010/11 forventer ledelsen at den finansielle gearing øges for at kunne imødekomme de øgede 

kapitalkrav for at skabe vækst i omsætningen. Derfor budgetteres med et FGEAR på 0.25 for 

budgetperioden fra 2012/13 og fremefter. 

 

6.3 Budgettering af Best case scenarie 

Best case scenariet, som er baseret på B&O’s nye strategiplan, er væsentlig mere aggressivt end base case 

scenariet, da målsætningen er at indfri B&O koncernens fulde potentiale indenfor en 5-årig periode. I det 

følgende beskrives budgetposterne og afvigelser fra base case scenariet kommenteres. 

 

6.3.1 Salgsvæksten 

På baggrund af oplysningerne fra halvårsrapporten 2011/12 er forventningen til omsætningen for 

regnskabsåret 2011/12 på ca. 3.000 mDKK, hvilket fastholdes i budgettet.  
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For at B&O kan nå et omsætningsmål på 8.000 mDKK i regnskabsåret 2016/17 skal omsætningen stige 

eksplosivt, hvorefter omsætningsvæksten vil falde frem til terminalperioden, hvor væksten forventes at 

være 3 %. 

 

Det forventes ikke at være muligt at opretholde en aggressiv omsætningsvækst på længere sigt, da en 

vækstrate på dette niveau vil tiltrække konkurrenter til markedet, og således skabe konkurrence, der vil 

dæmpe omsætningsvæksten. 

 

  

2010

/11 

20011

/12E 

2012/

13E 

2013/

14E 

2014/

15E 

2015/

16E 

2016/

17E 

2017/

18E 

2018/

19E 

2019/

20E 

2020/

21E 

2021/

22E 
Stigning i 

omsætning 

i %   8,0% 12,0% 15,0% 21,0% 26,0% 32,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0% 

Omsætning  

mio. 

            

2.862  

           

3.091  

           

3.462  

           

3.981  

           

4.817  

           

6.069  

           

8.011  

           

8.652  

           

9.171  

           

9.538  

           

9.824  
         
10.119  

Tabel 9 – Omsætningsvækst 

 

6.3.2 Omsætningshastigheder for AOH 

For at kunne realisere den budgetterede omsætningsvækst forventes det, at AOH vil være marginalt lavere 

end i base case scenariet. Dette sker som følge af en forventet højere binding i arbejdskapitalposter såsom 

lager, da lageropbygning vil være nødvendigt for at kunne imødekomme efterspørgslen. Endvidere 

forventes det, at tilgodehavender fra salg vil stige som følge af den øgede omsætning. 

 

  

2010

/11 

2011/

12E 

2012/

13E 

2013/

14E 

2014/

15E 

2015/

16E 

2016/

17E 

2017/

18E 

2018/

19E 

2019/

20E 

2020/

21E 

2021/

22E 

Kerne 

AOH 1,86 2,00 2,00 2,00 2,00 2,22 2,22 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Kerne 

driftsaktiv

er 0,78 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Driftsforpl

igtelser 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1 / AOH 0,54 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Tabel 10 - Omsætningshastigheder 

 

I perioden frem til 2014/15 budgetteres således med en AOH på 2,00, hvorefter AOH stiger marginalt i 2 

år til 2,22. Omsætningsvæksten forventes at toppe i 2016/17, hvorefter der forventes en AOH på 2,50 

ligesom i base case scenariet. 
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6.3.3 Overskudsgraden 

Med den markante omsætningsvækst som budgetteret ovenfor, forventes det at B&O øger investeringerne 

i produktudvikling og markedsføring i den periode hvor væksten er højest. Dette medfører en negativ 

effekt på       , da omkostningsniveauet vil være højere i vækstperioden.  

 

Omvendt vil den højere omsætning kunne skabe en bedre kapacitetsudnyttelse, hvilket vil bidrage positivt 

til       , gennem en forbedring af bruttoavancen. 

 

Ud fra betragtningerne forventes        at udvikle sig som tabellen nedenfor viser. 

  

2011/

12E 

2012/

13E 

2013/

14E 

2014/

15E 

2015/

16E 

2016/

17E 

2017/

18E 

2018/

19E 

2019/

20E 

2020/

21E 

2021/

22E 

OGSALG 4,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 9,0 % 11,0 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 6,0 % 

Salgt-1 3.091 3.462 3.981 4.817 6.069 8.011 8.652 9.171 9.538 9.824 10.119 

Driftsoversk

ud fra salg 124 208 279 385 546 721 952 1.009 954 982 607 

Driftsoversk

ud efter skat 93 156 209 289 410 541 714 757 715 737 455 

Tabel 11 – Overskudgraden 

 

6.3.4 Finansiel gearing 

For at kunne imødekomme de øgede likviditetskrav ved en aggressiv vækstplan forventes det at B&O 

fraviger deres historisk høje egenfinansiering og derfor begynder at anvende fremmedfinansiering i højere 

omfang. Der budgetteres derfor med et FGEAR på 0.40. 

 

For samlet oversigt over budgetforudsætninger for de 2 scenarier henvises til bilag 8 og 10.  
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7. Værdiansættelse 

Følgende afsnit danner, på baggrund af det udarbejde budget, grundlag for den egentlige værdiansættelse 

af B&O. 

 

Den valgte værdiansættelsesmodel er den indirekte residualindkomstmodel. Modellens teori og 

anvendelse vil blive belyst i de efterfølgende afsnit. 

 

7.1 Residualindkomstmodellen (RI-modellen) 

Den indirekte RI-model tager udgangspunkt i den bogførte værdi af nettodriftsaktiver (NDA), og 

tilbagediskonterer residualindkomsten, der defineres som virksomhedens driftsoverskud (på 

totalindkomstsbasis med fradrag af kapitalomkostningerne af netto driftsaktiviteter (RIDO). RIDO er 

residualmodellens pendant til den diskonterede cash flow models FCFF og kan anvendes på lignende 

måde til at beregneværdien af virksomhedsværdien   
   . Modellen er som følgende: 

 

  
        

     

          
 

       

                   
 

 

   

 

 

Modellen fører frem til virksomhedsværdien og som diskonteringsfaktor benyttes et vejet gennemsnit af 

kapitalomkostningerne for finansielle forpligtigelser (rentebærende gæld) og egenkapital med den 

planlagte, langsigtede kapitalstruktur som vægte,      .
143

 

 

RI-modellen bygger på årsregnskabets målinger af værdien af aktiver og forpligtigelser i balancen. 

Hermed udnyttes det faktum at den bogførte værdi af egenkapitalen i det fleste tilfælde udgør størstedelen 

af kapitalværdien. Værdiansættelsen foregår i regnskabspraksis og udnytter dermed muligheden for en 

bedre værdiansættelse end de eksterne analytikeres. Brugerne anlægger et målingsperspektiv på 

årsrapporten med hovedvægten på balance og resultatopgørelse 

 

Fordelen ved RI – modellen er: 

 Terminalværdien udgør et mindre beløb end andre værdiansættelsesmodeller  

 Bygger på disponible regnskabsdata 

 Kan anvendes af virksomheder, som ikke udbetaler dividende eller har et negativt cash flow 

 Kan anvendes i virksomheder, som har svært ved at forudsige det frie cash flow. 
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Ulempen derimod er det faktum at RI-modellen bygger på uklare regnskabskonventioner og eventuel 

regnskabsmanipulation fra ledelsens side.
144

 

 

Valget af den indirekte model er baseret på, at analytikere oftest foretrækker denne, da fokus lægges på 

driftsaktiviteten, som eneste værdidriver og der ses bort fra finansieringsaktiviteten. Dette giver mening i 

B&O’s tilfælde, da koncernen udelukkende skaber værdi fra salg af produkter og ikke via koncernens 

finansielle transaktioner. 

 

7.2 Fastlæggelse af diskonteringsrenten 

Til beregning af kapitalværdien er diskonteringsfaktoren væsentlig, hvorfor fastlæggelsen af den konkrete 

diskonteringsrente er et kritisk moment ved udvælgelse af nutidsværdimodel. Valget af den indirekte RI-

model har således en afgørende effekt på den diskonteringsrente, som skal anvendes. 

 

Ved anvendelse af den indirekte RI-model skal diskonteringsfaktoren beregnes ved såvel beregning af 

ejernes afkastningskrav som de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. 

 

7.2.1 Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav udtrykker det minimumsafkast, som investorerne kræver for at investere i den 

pågældende aktie. Dette kaldes egenkapitalomkostningen. Investorer er normalt risikoaverse, hvilket 

betyder, at de foretrækker mindre risiko, frem for høj risiko ved et givet afkast. For at påtage sig en øget 

risiko, forlanger investorerne en kompensation i form af et højere forventet afkast. Dette betegnes 

risikopræmien. 

 

Til beregning af ejernes afkastkrav benyttes Capital Asset Pricing modellen (CAPM).
145

 

 

CAPM tager udgangspunkt i sammenhængen mellem den enkelte virksomheds afkast og afkastet for hele 

aktiemarkedet, ud fra den antagelse at investor er risikoavers. CAPM opdeler risikoen i en systematisk 

risiko og en usystematisk risiko. 
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Den systematiske risiko forklares af de generelle markedsbevægelser og kan derfor ikke fjernes via 

diversifikation. Den systematiske risiko er således udtrykt som samvariansen mellem aktiens afkast og 

markedsporteføljens afkast.  

 

Den usystematiske risiko knytter sig til aktien, og denne skyldes virksomhedsspecifikke forhold. Denne 

risiko er kendetegnet ved, at den kan fjernes via diversifikation. Dette kan lade sig gøre under 

forudsætning af, at investorerne placerer deres kapital i en portefølje af aktier, for på denne måde at 

udnytte diversifikationens fordele. 

 

Formlen, der bruges til udregning af CAPM, er som følger: 

 

                      

Hvor: 

  :  Ejernes afkastkrav 

  :  Risikofri rente 

 :   Beta (systematisk værdi) 

     :  Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

         :  Markedets risikopræmie 

 

7.2.2 Risikofrie rente 

Som estimat for den risikofrie rente anvendes den effektive rente for den toneangivende 10-årige 

statsobligation. Den toneangivende statsobligation 3 % nominelt, udløb 2021 og ligger i skrivende stund 

med en effektiv forrentning på 1,83 %.
146

 

 

Da den risikofri rente er historisk lav findes det nødvendigt at fastsætte en rente, som er repræsentativ for 

den forventede fremtidige risikofrie rente. Som det ses af nedenstående figur har renten for den 10-årige 

statsobligation bevæget sig i intervallet 1,8 – 5,9 % siden år 2000. Gennemsnittet for perioden er beregnet 

til 4,07 %, hvilket vil blive benyttet som risikofri rente i værdiansættelsen. 
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Figur 19 – Oversigt over obligationsrenten 

Kilde -  www.statistikbanken.dk – egen tilvirkning 

 

7.2.3 Beta (systematisk risiko) 

Den systematiske risiko, β, er et relativt risikomål. Fastlæggelsen af betaværdien sker i forhold til den 

generelle risiko ved investering i markedsporteføljen. Ved en betaværdi under 1, betragtes risikoen som 

værende lavere end markedet, og hvis betaværdien er over 1 er risikoen højere end markedsrisikoen.  

 

Fastsættelse af betaværdien foretages ud fra ”common sense”-metoden. Med udgangspunkt i den 

foretagne strategiske analyse, kan det konstateres, at B&O har en høj driftsmæssige risiko, grundet 

omsætningens konjunkturfølsomhed og den manglende produktionsudnyttelse. Den finansielle risiko 

vurderes som forholdsvis neutral, da koncernen har stor andel af egenfinansiering og dermed ikke er 

eksponeret for eksterne långivere. Tabellen over beta-estimater vurderer, at ved høj driftsmæssig risiko og 

neutral finansiel risiko, antages en betaværdi mellem 1,15 – 1,40, hvorfor betaværdien i det følgende er 

antaget til 1,30.
147
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7.2.4 Risikopræmie 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier relativt til at investere i 

risikofri aktier (statsobligationer).
148

 For at estimere markedets risikopræmie anvendes den af 

revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) udarbejde undersøgelse fra 2009. PWC har gennem de 

sidste 12 år udspurgt et antal tilfældige investorer om deres skøn over risikopræmien, hvorefter 

gennemsnittet af dette anvendes. Ifølge PWC har risikopræmien de seneste 7 år ligget på konstant 4,5, 

men er i året 2009 steget til 4,9 %.
149

 På baggrund den manglende forklaring på stigningen i 2009 samt 

det konstante niveau de sidste 7 år sættes risikopræmien til 4,5 %. 

 

Ejernes afkastkrav kan hermed beregnes til: 

 

   = 4,07 % + (1,30 x 4,5 %) = 9,92 % 

 

7.2.5 Fastlæggelse af driftsaktivitetens kapitalomkostninger 

Eftersom den valgte værdiansættelsesmodel er den indirekte RI-model, hvor virksomhedsværdien 

beregnes, skal der tages hensyn til koncernens gennemsnitlige kapitalomkostninger, som tager højde for 

såvel ejernes såvel som långivernes afkastkrav. Som begreb for koncernens kapitalomkostninger 

anvendes vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (     ) og formlen er: 

 

       
  

 

  
          

  
   

  
         

Hvor: 

     :   Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

  
 :   Markedsværdi af egenkapitalen 

  
   :   Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

  
   :   Markedsværdi af virksomheden (  

       
     

   ) 

  :   Ejernes afkastkrav 

  :   Finansielle omkostninger efter skat 

 

Til estimering af B&O’s vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, kræves der kendskab til en række 

variabler. Disse variabler vil blive gennemgået i det følgende og senere i afsnit 7.4 vil variablernes 

følsomhed blive belyst i en scenarieanalyse. 
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7.2.6 Fastlæggelse af kapitalstruktur 

Som det fremgår af ovenstående formel skal markedsværdien af egenkapitalen og netto finansielle 

forpligtelser anvendes. Dette er ikke praktisk muligt at beregne, da det er markedsværdien der ønskes 

beregnet, hvorfor der anvendes et alternativ. 

 

B&O’s historiske kapitalstruktur har ligget i intervallet 90 - 95 % (egenkapitalandel), hvilket forventes 

ændret fremadrettet, grundet et større kapitalbehov for at finansiere den ønskede vækst. 
150

 

 

I base case scenariet estimeres således med en kapitalstruktur hvor egenkapitalandelen udgør 75 % og 

fremmedkapitalen udgør 25 %. I best case scenariet estimeres en kapitalstruktur hvor egenkapitalandelen 

udgør 60 % og fremmedkapitalen udgør 40 % 

 

7.2.7 Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav 

For at kunne estimere de fremtidige fremmedkapitalomkostninger kræver det kendskab til tre variabler, 

som fremgår af nedenstående formel. 

 

                  

Hvor: 

  :  Risikofri rente 

  :  Selskabsspecifikt risikotillæg 

 :  Selskabsskatteprocenten 

 

Den risikofrie rente er tidligere fastslået til at være 4,07 % jf. afsnit 7.2.2. 

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg skal ses som et tillæg til ovenstående risikofri rente. Risikotillægget er 

det tillæg, som långiverne kræver for at kompensere for den risiko, der er for at en virksomhed ikke kan 

tilbagebetale lånet. Jo mere risikofyldt profil en virksomheden har, jo højre rentetillæg kræver långiverne.  

 

Oplysninger om en eventuel kredit rating eller specifikt risikotillæg er ikke tilgængelig, men fungerer som 

et internt forhold mellem långivere og B&O. I praksis arbejdes med et selskabsspecifikt risikotillæg i 

intervallet 0,25 – 4,0 %.
151

 Ud fra den foretagne risikovurdering vurderes B&O at ligge neutral i denne 

sammenhæng, hvorfor det er valgt at ansætte et selskabsspecifikt risikotillæg på 1,5 %. 
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Selskabsskatteprocenten er tidligere fastsat til 25 % 

 

   = (4,07 + 1,5) x (1 - 0,25) = 4,18 % 

 

7.2.8 Beregning af diskonteringsrenter       

Med alle nødvendige variabler fundet kan       beregnes og anvendes i den senere værdiansættelse: 

 

       = 0,75 x 9,92 % + 0,25 x 4,18 % = 7,44 + 1,05 = 8,49 % 

 

7.2.9 Terminalværdi 

Ved anvendelse af værdiansættelsesmodellerne, tages der udgangspunkt i en egentlig budgettering i en 

fastlagt budgetperiode efterfulgt af en terminalperiode. Budgetteringen og dennes forudsætninger fremgår 

af afsnit 6.  

 

Som nævnt tidligere foregår hovedparten af værdiansættelsen efter RI-modellen i koncernens anvendte 

regnskabspraksis. Dermed begrænses analytikernes opgave til estimering af forskellen mellem bogført 

værdi og den fundamentale værdi, som opnås ved at supplere den bogførte værdi med kapitalværdien af 

de forventede residualoverskud.   

 

Mere værdi indregnes i budgetperioden og mindre værdi i terminalperioden som følge af den 

fremrykkede indregning, hvilket er positivt eftersom der oftest er tilknyttet en usikkerhed til 

terminalværdien. Dette stiller store krav til årsrapportens kvalitet, da den er bestemmende for den 

krævede afsatte tidshorisont for at opnå en tilfredsstillende prognose af residualindkomster. ”Jo bedre 

balancen afspejler værdierne i virksomheden, desto kortere tidshorisont kræves, desto højere kvalitet har 

regnskabet”
152

 

 

Den valgte budgetperiode på 10 år, jf. afsnit 6.1, hvorefter steady state indtræder. Det vil sige, at fra det 

11. budgetår og fremefter forudsættes, at alle posterne i budgettet følger en konstant vækstrate
153

. I 

terminalperioden budgetteres der med en konstant vækstrate på 3 %.  
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7.3 Værdiansættelse ved brug af RI-modellen 

På baggrund af de estimerede budgetforudsætninger samt beregning af delkomponenterne i RI-modellen 

kan B&O aktien nu beregnes for de to ovennævnte scenarier. 

  

Som det fremgår af bilag 9, er den teoretiske kurs for base case scenariet for B&O pr. 18. januar 2012 

beregnet til 80,03 DKK. Best case scenariet er beregnet til 128,26 DKK jf. bilag 11. 

 

Samme dag var kursen på aktien DKK 65 på Fondsbørsen, hvilket er ca. 18,8 % lavere end den teoretisk 

beregnede værdi for base casen og 49,3 % lavere end best case scenariet. 

 

Spændet mellem de teoretiske beregnede kurser og den officielle børskurs, kan skyldes en del ting. For 

det første kan det skyldes, at aktiemarkedet er ineffektivt, hvilket dog ikke vurderes som værende 

realistisk.  

 

For det andet kan det skyldes, at de teoretiske beregninger bygger på budgetforudsætninger, der afviger 

fra de faktiske forhold. Da budgettering ikke er en eksakt videnskab, kan en stor del af forskellen 

tilskrives dette. Hver enkelt investor vil ligge forskellige faktorer til grund for sin værdiansættelse, samt 

vægte de enkelte faktorer forskelligt, hvorfor kursen kan afvige.  

 

For det tredje kan det skyldes en WACC, der er for høj eller for lav.  

 

For at vurdere følsomheden i de foretagende estimater foretages en scenarieanalyse, som vil vise 

påvirkningen af den teoretiske kursværdi, ved ændringer i estimaterne. Scenarieanalysen foretages 

udelukkende på baggrund af base case scenariet. 

 

7.4 Scenarieanalyse 

Den tidligere udarbejde proforma opgørelse for base case scenariet er udarbejdet efter specifikke 

estimater og dermed er der budgetteret et forventet udfald til værdiansættelsen. De forventede værdier i 

modellen viser imidlertid resultatet af en lang række udfald, som er forbundet med usikkerhed, hvorfor en 

scenarieanalyse kan afklare spændet i de mulige udfald.
154
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Ved simulering med udgangspunkt i bilag 9 er nedenstående teoretiske aktiekurser fundet. 

Scenarieanalysen er udarbejdet med udgangspunkt i en ændring i værdidriverne i intervallet -3 % til +3 

%. 

 

Af figuren ses det at scenarierne resulterer i en teoretisk aktiekurs i intervallet 46,90-180,69 DKK, hvilket 

indikerer at enkelte af værdidriverne er følsomme for ændringer. 

 

Størst udsving ses i      , som i scenarierne spænder mellem en aktiekurs på 50,10 – 180,69 DKK, 

hvilket svarer til et udsving i intervallet -37 % til +126 %. De mulige scenarier viser, at       er særlig 

følsom ved fald i værdidriveren, da dette giver en højere udsving i aktiekursen sammenlignet med en 

stigning i værdidriveren. Den lavere       vil give en højere residualindkomst, da afkastkravet vil være 

lavere. Med udgangspunkt i det faktum at renteniveauet i samfundet og risikoen forbundet med 

investering i selskabet kan ændre sig hurtigt, så vurderes denne værdidrivere at være den mest sensitive i 

værdiansættelsen. 

 

 
 
Figur 20 - Følsomhedsanalyse 

 

En anden værdidriver som viser følsomhed er        som giver et udfald i intervallet 62,18 – 97,87 DKK 

for en ændring indenfor budgetperioden og 46,90 – 113,15 i terminalperioden. Følsomheden i 

-3% -2% -1% 0 +1% +2% +3% 

Omsætningsvækst i 
budgetperioden (alle år) 

70,79 73,64 76,72 80,03 83,59 87,42 91,54 

OGSALG efter skat i 
budgetperioden (alle år) 

62,18 68,13 74,08 80,03 85,97 91,92 97,87 

OGSALG efter skat i 
terminalperioden 

46,90 57,94 68,98 80,03 91,07 102,11 113,15 

Diskonteringsfaktor (wacc) 180,69 128,04 98,74 80,03 67,02 57,45 50,10 

Vækstrate i terminalperioden 
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terminalperioden er den mest markante, hvilket skyldes at væksten i terminalperioden strækker sig i det 

uendelige og har derfor en større effekt end budgetperioden alene. Udfaldene er symmetriske, hvilket 

betyder at en stigning på +1 % vil give samme udsving i aktiekursen, som en ændring på -1 %, dog i 

negativ retning. 

 

Sidst vurderes væksten i terminalperioden, der udviser markante udsving, hvilket endnu engang 

understreger følsomheden af værdidriverne i terminalperioden. Værdidriveren er asymmetrisk med en 

upside som er størst indenfor det undersøgte udfaldsrum, hvilket ligger indenfor -9,4 % - +32,1 %. 

 

7.5 Sammenligning af scenarier og værdiansættelse (delkonklusion) 

Som det ses af nedenstående figur vil best case scenariet give en markant vækst i omsætningen 

sammenlignet med base case scenariet. Den markante vækst indenfor strategiplanens 5 års periode løfter 

omsætningen hurtigere end base casen, hvorefter væksten falder kraftigt og følger en lavere vækstrate end 

base casen. Omsætningen topper ved det forventede ”fulde potentiale” omkring 10.000 mDKK. 

 

 
 

Figur 21 – Årlig omsætning 

 
Det vurderes at den aggressive omsætningsvækst er urealistisk, da den beror på at adskillige faktorer skal 

falde positivt ud. En væsentlig forudsætning for at B&O kan realisere best case scenariet er, at der 

indtræder højkonjunktur indenfor det næste års tid, da dette skal være med til at bære væksten.  
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Ligeledes vil det være en forudsætning at B&O’s strategiske satsning i Kina bliver en succes og kan 

videreføres til de øvrige BRIK-lande, for at kunne bidrage positivt til omsætningen.  

 

Endeligt vil det være en forudsætning af B&O lancerer flere succesfylde produkter, som allerede nu bør 

fremgå i produktpipelinen og som forventes lanceret indenfor kort tid. 

 

Ovenstående forudsætninger virker urealistiske eftersom den økonomiske krise endnu ikke er overstået og 

en højkonjunktur ikke synes at være på vej. Ydermere har B&O historisk set haft problemer med 

indtræden i BRIK-landene, ligesom koncernen stadig mangler at bevise, at der kan lanceres nye produkter 

uden forsinkelser.  

 

Analyseres på driftsoverskuddet fra driftsaktiviteten ses, ligesom med omsætningen, en markant højere 

vækst, der kan spores tilbage til stigningen i omsætning. En væsentlig forudsætning for at nedenstående 

kan realiseres er effektiv udnyttelse af produktionskapaciteten, ligesom effektiviseringer indenfor 

udviklingsaktiviteterne skal bidrage positivt på omkostningssiden. 

 

 

Figur 22 – Årligt driftsoverskud 

 
Generelt vurderes best case scenariet at bygge på for mange forventninger om positive udfald, hvorfor det 

ikke vurderes at strategiplanen kan gennemføres på en 5-årig periode. På længere sigt virker det mere 

sandsynligt at B&O’s kompetencer kan udnyttes til at skabe vækst, om end det dog vurderes at ske i 

lavere tempo end strategiplanen lægger op til. 
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Sammenlignes den beregnede aktiekurs for base case og best case scenariet ses det ikke overraskende at 

best case scenariet giver en højere beregnet aktiekurs, som ligger 60 % over base case scenariet. Det skal 

endnu engang understreges at best casen bygger på en række optimistiske forudsætninger. 

 

For at vurdere validiteten i de beregnede aktiekurser foretages en sammenligning af kursmål til eksterne 

analytikere. Kursmålene er offentliggjort i perioden september 2011 – januar 2012, og omfatter således 

alle den nye strategiplan.
155

 Analytikerne har et kursmål i intervallet 50 – 90 DKK, med et gennemsnit på 

67,2 DKK, hvilket er en smule under det beregnede base case scenarie. Carnegie, der har det højeste 

kursmål, ligger 10 kurs-point over base casen. Endvidere ligger base casens kursmål tæt på gennemsnittet, 

hvilket understøtter at base case scenariet ikke er urealistisk. 

 

Figuren viser endvidere at best case scenariet ligger markant fra de øvrige analytikers kursmål, hvilket 

indikerer at forventning om opnåelse af koncernens fulde potentiale ikke deles af markedet. Hermed 

understreges at koncernens strategiplan er for ambitiøs. 

 

 

Figur 23 – Kursmål B&O aktien 
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8. Konklusion 
Kandidatafhandlingens formål har været at undersøge, hvorvidt B&O’s nylancerede 5-årige strategiplan 

kaldet ”Leaner, Faster, Stronger”, og de tiltag strategiplanen ønsker at implementere for at opnå 

koncernens fulde potentiale, er for ambitiøse og hvorledes dette har indvirkning på koncernens aktuelle 

aktiekurs. 

 

Indledningsvis er det konstateret at B&O koncernen indenfor Audio/video branchen opererer indenfor en 

lukrativ niche og henvender sig til high-end segmentet, hvor koncernen igennem årene har opbygget et 

stærk verdenskendt brand og et eksklusivt distributionsnetværk. 

 

Den strategiske analyse af de ikke finansielle værdidrivere via henholdsvis PEST-modellen og Porters 

Five Forces har identificeret de eksterne faktorer, som koncernens værdiskabelse påvirkes af. 

 

Den væsentligste udfordring for B&O består i den verdensomspændende økonomiske krise, som har 

bevirket at koncernens omsætning led et alvorligt knæk i 2008/09. Krisen har lagt en dæmper på 

vækstforventningerne verden over, hvilket har skabt en svær markedssituation, da B&O’s 

produktportefølje er meget konjunkturfølsom. Dette har tvunget B&O til at kigge efter nye markeder, som 

ikke har oplevet samme nedgang i vækst på grund af den finansielle krise, hvilket har bevirket en øget 

indsats overfor BRIK-landene, særligt Kina, hvor der forventes et stort potentiale for vækst. 

 

Konkurrenceintensiteten på markedet betegnes som lav, og der er kun identificeret én direkte konkurrent 

på markedet i form af tyske Loewe, der senest har måttet nedjustere deres forventninger. Branchen har 

været forskånet for angreb fra kapitalstærke konkurrenter, hvilket B&O bør udnytte til at konsolidere sig 

på markedet. 

 

En anden væsentlig udfordring opstår som følge af den hurtigere teknologiske udvikling, samt markedets 

forventning til produkterne. Da B&O er kendt for at være på teknologisk bagkant, har koncernen ikke 

formået at positionere sig overfor det yngre kundesegment, hvorfor B&O har sat yderligere fokus på 

udviklingsarbejdet. 

 

Identifikationen af B&O’s kernekompetencer indenfor lydkvalitet og design er foretaget via 

værdikædeanalysen, og disse udnyttes til at skabe differentierede produkter. 
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Et tilbagevendende problem har været at overholde tidsfrister for produktlancering, hvilket søges løst 

gennem en optimering af forsyningskæden og førnævnte udviklingsarbejde. Dette skal være med til at 

sikre hurtigere produktlanceringer, som skal udgøre B&O’s fremtidige cash cows.  

 

B&O’s nylancerede 5-årige strategiplan skal få koncernen gennem den nuværende økonomiske krise og 

bliver den nye direktør Tue Mantonis svendestykke. Strategiplanen dikterer først og fremmest en markant 

styrkelse af koncernens omsætning og indtjeningsmargin, som skal opnås gennem en række initiativer, 

som skal indfri koncernens fulde potentiale. 

 

B&O søger gennem strategiplanen at adressere deres svage sider og få vendt dette til muligheder, dels ved 

en udnyttelse af de eksisterende kernekompetencer, men også gennem nye konkrete tiltag.  

 

Et af de nye tiltag er lanceringen af B&O Play subbrandet, som er lanceret for at eksponere B&O brandet 

for et yngre kundesegment. Dette inkluderer en udvidelse af det nuværende distributionsnetværk til at 

omfatte komplementære salgskanaler, såsom internetsalg og Apple Stores. 

 

Et andet tiltag søger at udnytte det store potentiale i BRIK-landene som trods krisen har vist høje 

vækstrater. 

 

Endvidere søger B&O at effektivisere udviklingsarbejdet for at eliminere opfattelsen af koncernen som 

værende teknologisk tilbagestående, ligesom man vil gøre op med tidligere tiders forsinkede 

produktlanceringer. 

 

Generelt set vurderes strategiplanen at være et skridt i den rigtige retning for B&O, men hvorvidt de 

ovenstående strategiske tiltag er konkrete nok til at realisere målet om at genetablere en ledende position 

inden for B&O’s centrale styrkeområder, og dermed opnå koncernens fulde potentiale, er endnu uklart. 

Ydermere er der stadig stor usikkerhed omkring den finansielle situation i verden, hvorfor den 5-årige 

strategiplan vurderes for ambitiøs. 

 

B&O’s historiske regnskabsmæssige performance i perioden 2006/07 – 2010/11 har været meget påvirket 

af den økonomiske krise, hvilket betød at omsætningen led et alvorligt knæk i 2008/09. De finansielle 

værdidrivere faldt som følge heraf, men efterfølgende er iværksat initiativer til at stoppe den negative 

udvikling, primært gennem omstruktureringer og fokus på omkostningerne. 
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B&O har haft en høj andel af egenfinansiering i analyseperioden, hvilket ikke har kunnet bidrage positivt 

til gearingen af driftsaktiviteten. I kriseperioden vurderes dette dog at have været en fordel da koncernen 

ikke har været under pres af eksterne långivere, og det giver muligheden for lånoptagelse i fremtiden, for 

at kunne foretage investeringer. 

 

Med baggrund i fundamentalanalysen er foretaget en værdiansættelse af B&O ved brug af 

residualindkomstmodellen. Der er udarbejdet 2 sæt budgetforudsætninger, der dækker et base case 

scenarie, der et udtryk for den forventede udvikling, henholdsvis et best case scenarie, der forudsætter en 

opfyldelse af strategiplanen indenfor 5 år. 

 

Værdiansættelsen udviser en aktiekurs for B&O på 80,03 DKK i base case scenariet, hvorimod best case 

scenariet udviser en aktiekurs på 128,26 DKK, hvilket er 60 % højere end base case scenariet. 

Beregningen er søgt valideret gennem sammenligning til eksterne analytikere, hvilket har bekræftet at 

beregningerne er realistiske. 

 

Generelt vurderes best case scenariet at bygge på for mange forventninger om positive udfald, hvorfor det 

ikke vurderes at strategiplanen kan gennemføres på en 5-årig periode. På længere sigt virker det mere 

sandsynligt at B&O’s kompetencer kan udnyttes til at skabe værdi, om end det vurderes at ske i lavere 

tempo end strategiplanen lægger op til. 

 

Sammenlignet med markedskursen pr. 18. januar 2012 på 65 DKK, udgør begge scenarier dog en 

attraktiv investering. 

 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at B&O’s nylancerede 5-årige strategiplan ”Leaner, 

Faster, Stronger” er for ambitiøs og at implementeringen heraf medfører et urealistisk estimat for den 

aktuelle aktiekurs. 
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Bilag 1 – B&O’s bestyrelse  
 

Bestyrelsen har efter hændelsen konstitueret sig og består nu af følgende medlemmer i henhold til 

årsrapporten for 2010/11: 

 

Navn Medlem siden Kvalifikationer 

Ole Andersen 2009 Formand – statsautoriseret revisor, 

Bestyrelsesformand i Chr. Hansen Holding A/S 

og ISS A/S, Næstformand i Danske Bank A/S. 

Niels Bjørn Christiansen 2007 Næstformand – Civilingeniør, MBA, CEO i 

Danfoss A/S, Bestyrelsesformand i Axcel, 

Næstformand i Sauer-Danfoss samt medlem af 

bestyrelsen i Danske Bank A/S 

Peter Skak Olufsen 1972 Agronom, forpagter af Herregården Quistrup, 

Formand i Aktiekoncernet Fiil-Sø, Hundsballe 

frø mv. Næstformand i Idagaardfonden samt 

medlem af en række bestyrelser 

Rolf Eriksen 2008 Display artist, Medlem af bestyrelser som 

Hennes & Mauritz A/S, Royal Copenhagen, 

Bianco Footwear A/S mv. 

Jesper Jarlbæk 2010 GDBA, statsautoriseret revisor, 

Bestyrelsesformand i Advis A/S, Altius Invest 

A/S, Basico Consulting International ApS mv. 

samt bestyrelsesmedlem i Earlbrook Holdings 

Ltd, Torm A/S, Cimber Sterling Group A/S mv. 

samt adm. direktør i Earlbrook Holdings Ltd mv. 

Alberto Torres 2010 P.hd samt Master i computervidenskab, 

Næstformand i Opera Software ASA, I perioden 

2008-2011 en del lederstillinger hos Nokia 

Group  

Anette Revsgaard Sejbjerg 2007 Medarbejdervalgt – Measure Time Technician 

Jesper Olesen 2007 Medarbejdervalgt – Engineering Worker 

Knud Olesen 2003 Medarbejdervalgt – Technical Project Manager 
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Bilag 2 – B&O’s direktion 

 
Direktionen består nu af følgende medlemmer i henhold til årsrapporten for 2010/11: 

 

Navn Medlem siden Kvalifikationer 

Tue Mantoni 2011 Administrerende direktør. 

Henning Bejer Beck 2010 Direktør Økonomi og Finans. GBDA, bachelor 

i økonomi, bestyrelsesformand i Pro Pack A/S. 

John Christian Bennett-

Therkildsen 

2010 Direktør produktion. Elektronik ingeniør, 

bestyrelsesmedlem i Grundfoss A/S og Center 

for Industriel Produktion at Aalborg 

Universitet. 

Christian Winther 2010 Direktør Salg, Marketing og Service, HD i 

afsætning, bestyrelsesmedlem i Pironet AG og 

Lundberg Data A/S. Afskediget og stoppet 

d.30. november 2011 

 

 



Bilag 3 - Bang & Olufsen årsrapporter 2006/07 - 2010/11 samlet

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 4.375,7 100,0% 4.092,0 100,0% 2.789,5 100,0% 2.761,5 100,0% 2.866,9 100,0%

Produktionsomkostninger 2.338,0 53,4% 2.199,6 53,8% 1.683,8 60,4% 1.672,0 60,5% 1.711,4 59,7%

Bruttoresultat 2.037,7 46,6% 1.892,4 46,2% 1.105,7 39,6% 1.089,5 39,5% 1.155,5 40,3%

Udviklingsomkostninger 458,8 10,5% 545,5 13,3% 462,7 16,6% 342,8 12,4% 311,4 10,9%

Distributions- og marketingomkostninger 910,2 20,8% 1.003,5 24,5% 928,9 33,3% 708,5 25,7% 660,8 23,0%

Administrationsomkostninger mv. 138,7 3,2% 148,7 3,6% 104,5 3,7% 85,3 3,1% 123,5 4,3%

Omstruktureringsomkostninger 0,0 0,0% 0,0 0,0% 105,5 3,8% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Andre driftsindtægter (avance ved salg af ejendom) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% -13,3 -0,5% 0,0 0,0%

Kapacitetsomkostninger 1.507,7 34,5% 1.697,7 41,5% 1.601,6 57,4% 1.123,3 40,7% 1.095,7 38,2%

Resultat af primær drift (EBIT) 530,0 12,1% 194,7 4,8% -495,9 -17,8% -33,8 -1,2% 59,8 2,1%

Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat -1,1 0,0% -11,2 -0,3% 2,3 0,1% -6,7 -0,2% 0,2 0,0%

Gevinst ved salg af kapitalandele 11,5 0,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Finansielle indtægter 15,7 0,4% 20,0 0,5% 11,4 0,4% 15,4 0,6% 7,5 0,3%

Finansielle omkostninger 31,7 0,7% 49,8 1,2% 41,2 1,5% 24,5 0,9% 27,4 1,0%

Finansielle poster, netto -5,6 -0,1% -41,0 -1,0% -27,5 -1,0% -15,8 -0,6% -19,7 -0,7%

Resultat før skat 524,4 12,0% 153,7 3,8% -523,4 -18,8% -49,6 -1,8% 40,1 1,4%

Selskabsskat 151,9 3,5% 41,4 1,0% -140,3 -5,0% -16,7 -0,6% 12,1 0,4%

Årets resultat før minoritetsinteresser 372,5 8,5% 112,3 2,7% -383,1 -13,7% -32,9 -1,2% 28,0 1,0%

Minoritetsinteressers andele af resultat -5,1 -0,1% -7,6 -0,2% -2,3 -0,1% -1,5 -0,1% -1,1 0,0%

Årets resultat 367,4 8,4% 104,7 2,6% -385,4 -13,8% -34,4 -1,2% 26,9 0,9%

EGENKAPITALOPGØRELSE

Aktiekapital, primo 124,5 120,8 120,8 362,4 362,4

Kapitalnedsættelse -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitalforhøjelse, kontant 0,0 0,0 241,6 0,0 0,0

Aktiekapital, ultimo 120,8 120,8 362,4 362,4 362,4

Overkurs, primo 14,6 14,6 14,6 232,1 232,1

Kapitalforhøjelse, kontant 0,0 0,0 217,5 0,0 0,0

Reklassifikation 0,0 0,0 0,0 0,0 -232,1

Overkurs, ultimo 14,6 14,6 232,1 232,1 0,0

Reserve for valutakursregulering, primo -4,7 -17,3 -42,9 -39,6 13,1

Egenkapital- og valutareguleringer, datterselskaber -12,6 -25,6 3,3 12,8 12,0

Reklassifikation 0,0 0,0 0,0 39,9 0,0

Reserve for valutakursregulering, ultimo -17,3 -42,9 -39,6 13,1 25,1

Reserve for regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme, primo 0,0 0,1 0,0 -1,0 -5,0

Fair value reguleringer, hedges 0,1 -0,1 -1,0 -4,0 -5,9

Reserve for cash flow hedges, ultimo 0,1 0,0 -1,0 -5,0 -10,9

Overført resultat, primo 1.603,6 1.557,7 1.376,1 960,5 892,1

Akk. virkning vedrørende ændring i regnskabspraksis 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0

Korrigeret overført resultat, primo 1.603,6 1.554,6 1.376,1 960,5 892,1

Egenkapital- og valutareguleringer, datterselskaber 14,1 32,2 -15,6 0,0 0,0

Omkostninger relateret til kapitalforhøjelse 0,0 0,0 -25,8 -2,8 0,0

Skat relateret til kapitalforhøjelse 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Skat på totalindkomst 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4

Køb af aktier i i B&O ICEpower a/s 0,0 0,0 -16,1 0,0 0,0

Medarbejderaktier 10,8 10,4 4,7 1,2 1,1

Udstedte aktieoptioner 0,4 11,1 6,1 6,2 5,5

Ændring i udskudt skat af aktieoptioner -0,4 -6,1 0,0 0,0 0,0

Årets resultat jf resultatopgørelsen 367,4 104,7 -385,4 -34,4 26,9

Option på minoritetsandel -1,2 -2,2 0,0 0,0 0,0

Overført til minoritetsinteresser 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0

Køb af egne aktier -271,3 -100,2 0,0 0,0 0,0

Salg af egne aktier 18,5 1,6 46,0 0,0 2,0

Salg af tegningsrettigheder 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Udbetalte udbytte vedrørende sidste regnskabsår -199,2 -241,6 -36,2 0,0 0,0

Udbetalt udbytte, egne aktier 11,3 14,0 1,9 0,0 0,0

Kapitalnedsættelse 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Reklassifikation, valutakursregulering 0,0 0,0 0,0 -39,9 0,0

Reklassifikation, overkurs 0,0 0,0 0,0 0,0 232,1

Overført resultat, ultimo 1.557,7 1.376,1 960,5 892,1 1.161,1

Minoritetsinteresser, primo 4,1 6,0 12,1 2,3 1,5

Andel af årets resultat 5,1 7,6 2,3 1,5 1,1

Køb af aktier i i B&O ICEpower a/s 0,0 0,0 -6,9 0,0 0,0

Option for minoritetsinteresser -2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Overført fra frie reserver 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0

Udloddet udbytte -1,0 -6,1 -5,2 -2,3 -2,0

Minoritetsinteresser, ultimo 6,0 12,1 2,3 1,5 0,6

Egenkapital, ultimo 1.681,9 1.480,7 1.516,7 1.496,2 1.538,3

Egenkapital, ultimo (uden minoritetsinteresser) 1.675,9 1.468,6 1.514,4 1.494,7 1.537,7
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Bilag 3 - Bang & Olufsen årsrapporter 2006/07 - 2010/11 samlet

AKTIVER

Goodwill 44,8 1,5% 44,8 1,6% 44,8 1,7% 44,7 1,7% 44,8 1,8%

Erhvervede rettigheder 44,4 1,5% 41,1 1,5% 50,8 1,9% 46,0 1,8% 37,7 1,5%

Færdiggjorte udviklingsprojekter 244,6 8,4% 218,8 8,0% 200,6 7,7% 249,1 9,7% 191,7 7,6%

Udviklingsprojekter under udførelse 72,2 2,5% 68,5 2,5% 145,4 5,6% 154,5 6,0% 322,0 12,8%

Immaterielle aktiver i alt 406,0 14,0% 373,2 13,6% 441,6 16,9% 494,3 19,3% 596,2 23,8%

Grunde og bygninger 252,1 8,7% 274,4 10,0% 269,9 10,3% 240,9 9,4% 227,8 9,1%

Produktionsanlæg og maskiner 203,8 7,0% 221,8 8,1% 229,5 8,8% 209,4 8,2% 164,0 6,5%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 70,7 2,4% 50,0 1,8% 48,4 1,9% 34,9 1,4% 31,3 1,2%

Indretning af lejede lokaler 29,1 1,0% 28,7 1,0% 32,2 1,2% 23,2 0,9% 15,6 0,6%

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver44,2 1,5% 62,8 2,3% 25,5 1,0% 18,7 0,7% 69,1 2,8%

Materielle aktiver i alt 599,9 20,7% 637,7 23,2% 605,5 23,2% 527,1 20,6% 507,8 20,2%

Investeringsejendomme 56,4 1,9% 52,8 1,9% 49,1 1,9% 45,4 1,8% 42,7 1,7%

Kapitalandele i associerede selskaber 15,8 0,5% 6,3 0,2% 9,5 0,4% 5,3 0,2% 5,7 0,2%

Andre finansielle tilgodehavender 88,2 3,0% 52,0 1,9% 60,4 2,3% 41,4 1,6% 40,1 1,6%

Finansielle aktiver 104,0 3,6% 58,3 2,1% 69,9 2,7% 46,7 1,8% 45,8 1,8%

Udskudte skatteaktiver 21,2 0,7% 23,7 0,8% 104,9 4,0% 140,4 5,5% 144,1 5,7%

Langfristede aktiver i alt 1.187,5 40,9% 1.145,7 41,6% 1.271,0 48,6% 1.253,9 48,9% 1.336,6 53,3%

Varebeholdninger 694,3 23,9% 797,3 29,0% 593,3 22,7% 563,6 22,0% 563,0 22,4%

Tilgodehavender fra salg 743,2 25,6% 593,0 21,5% 407,9 15,6% 417,9 16,3% 365,2 14,6%

Tilgodehavender hos associerede selskaber 1,8 0,1% 0,0 0,0% 1,4 0,1% 1,5 0,1% 1,7 0,1%

Tilgodehavende selskabsskat 27,0 0,9% 39,7 1,4% 21,7 0,8% 21,2 0,8% 13,3 0,5%

Andre tilgodehavender 30,0 1,0% 38,9 1,4% 31,6 1,2% 27,6 1,1% 24,3 1,0%

Periodeafgrænsningsposter 22,8 0,8% 30,5 1,1% 28,4 1,1% 22,4 0,9% 15,0 0,6%

Tilgodehavender i alt 824,8 28,4% 702,1 25,5% 491,0 18,8% 490,6 19,2% 419,5 16,7%

Likvide beholdninger 196,4 6,8% 107,1 3,9% 258,1 9,9% 253,6 9,9% 189,1 7,5%

Kortfristede aktiver i alt 1.715,5 59,1% 1.606,5 58,4% 1.342,4 51,4% 1.307,8 51,1% 1.171,6 46,7%

Aktiver i alt 2.903,0 100,0% 2.752,2 100,0% 2.613,4 100,0% 2.561,7 100,0% 2.508,2 100,0%

PASSIVER

Aktiekapital 120,8 4,2% 120,8 4,4% 362,4 13,9% 362,4 14,1% 362,4 14,4%

Indbetalt overkurs 14,6 0,5% 14,6 0,5% 232,1 8,9% 232,1 9,1% 0,0 0,0%

Reserve for valutakursregulering -17,3 -0,6% -42,9 -1,6% -39,6 -1,5% 13,1 0,5% 25,1 1,0%

Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 0,1 0,0% 0,0 0,0% -1,0 0,0% -5,0 -0,2% -10,9 -0,4%

Overført resultat 1.557,7 53,7% 1.376,1 50,0% 960,5 36,8% 892,1 34,8% 1.161,1 46,3%

Minoritetsinteresser 6,0 0,2% 12,1 0,4% 2,3 0,1% 1,5 0,1% 0,6 0,0%

Egenkapital 1.681,9 57,9% 1.480,7 53,8% 1.516,7 58,0% 1.496,2 58,4% 1.538,3 61,3%

Pensionsforpligtelser 9,7 0,3% 9,5 0,3% 7,0 0,3% 7,8 0,3% 9,0 0,4%

Udskudt skat 67,8 2,3% 64,2 2,3% 4,8 0,2% 6,2 0,2% 8,1 0,3%

Hensatte forpligtelser 97,0 3,3% 77,3 2,8% 78,1 3,0% 78,2 3,1% 81,5 3,2%

Realkreditinstitutter 93,4 3,2% 235,7 8,6% 230,3 8,8% 225,8 8,8% 219,5 8,8%

Kreditinstitutter 97,1 3,3% 101,1 3,7% 95,7 3,7% 52,8 2,1% 0,0 0,0%

Øvrige langfristede forpligtelser 6,1 0,2% 6,6 0,2% 6,7 0,3% 6,9 0,3% 0,9 0,0%

Langfristede forpligtelser i alt 371,1 12,8% 494,4 18,0% 422,6 16,2% 377,7 14,7% 319,0 12,7%

Realkreditinstitutter 14,0 0,5% 8,5 0,3% 6,5 0,2% 4,6 0,2% 6,4 0,3%

Kreditinstitutter 32,4 1,1% 42,9 1,6% 32,6 1,2% 42,8 1,7% 0,0 0,0%

Kassekreditter 39,5 1,4% 53,7 2,0% 13,0 0,5% 11,9 0,5% 47,7 1,9%

Hensatte forpligtelser 33,3 1,1% 46,0 1,7% 65,7 2,5% 52,7 2,1% 56,4 2,2%

Leverandører af varer og tjenesteydelser 216,4 7,5% 216,0 7,8% 188,3 7,2% 259,4 10,1% 199,8 8,0%

Associerede selskaber 0,0 0,0% 1,8 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Selskabsskat 122,3 4,2% 66,3 2,4% 21,2 0,8% 20,0 0,8% 21,7 0,9%

Anden gæld 345,2 11,9% 309,0 11,2% 324,6 12,4% 289,9 11,3% 303,9 12,1%

Periodeafgrænsningsposter 46,9 1,6% 32,9 1,2% 22,2 0,8% 6,5 0,3% 15,0 0,6%

Kortfristede forpligtelser 850,0 29,3% 777,1 28,2% 674,1 25,8% 687,8 26,8% 650,9 26,0%

Forpligtelser i alt 1.221,1 42,1% 1.271,5 46,2% 1.096,7 42,0% 1.065,5 41,6% 969,9 38,7%

Passiver i alt 2.903,0 100,0% 2.752,2 100,0% 2.613,4 100,0% 2.561,7 100,0% 2.508,2 100,0%
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Bilag 4 - Reklassifikation af eksterne modtagne tilskud til udviklingsprojekter

Regnskabsposter før ændring

Udviklingsprojekter under udførelse 116,2 65,1% 112,5 58,2% 185,0 84,8% 206,7 79,9% 361,2 81,4%

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 62,2 34,9% 80,8 41,8% 33,2 15,2% 52,1 20,1% 82,3 18,6%

Total 178,4 100,0% 193,3 100,0% 218,2 100,0% 258,8 100,0% 443,5 100,0%

Anden gæld 356,2 78,4% 320,0 79,2% 324,6 82,4% 323,3 84,6% 303,9 81,8%

Periodeagfrænsningsposter 97,9 21,6% 83,9 20,8% 69,5 17,6% 58,7 15,4% 67,4 18,2%

Total 454,1 100,0% 403,9 100,0% 394,1 100,0% 382,0 100,0% 371,3 100,0%

Gennemsnit

Ændring 2008/09-2010/11

Udviklingsprojekter under udførelse -44,0 71,0% -44,0 71,0% -39,6 83,7% -52,2 61,0% -39,2 74,8% -43,7

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver -18,0 29,0% -18,0 29,0% -7,7 16,3% -33,4 39,0% -13,2 25,2% -18,1

Total -62,0 100,0% -62,0 100,0% -47,3 100,0% -85,6 100,0% -52,4 100,0% -61,8

Anden gæld -11,0 17,7% -11,0 17,7% 0,0 0,0% -33,4 39,0% 0,0 0,0% -11,1

Periodeagfrænsningsposter -51,0 82,3% -51,0 82,3% -47,3 100,0% -52,2 61,0% -52,4 100,0% -50,6

Total -62,0 100,0% -62,0 100,0% -47,3 100,0% -85,6 100,0% -52,4 100,0% -61,8

Estimeret ændring på baggrund af gennemsnittet af korrektioner i 2008/09 - 2010/11

Regnskabsposter efter ændring

Udviklingsprojekter under udførelse 72,2 62,0% 68,5 52,2% 145,4 85,1% 154,5 89,2% 322,0 82,3%

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 44,2 38,0% 62,8 47,8% 25,5 14,9% 18,7 10,8% 69,1 17,7%

Total 116,4 100,0% 131,3 100,0% 170,9 100,0% 173,2 100,0% 391,1 100,0%

Anden gæld 345,2 88,0% 309,0 90,4% 324,6 93,6% 289,9 97,8% 303,9 95,3%

Periodeagfrænsningsposter 46,9 12,0% 32,9 9,6% 22,2 6,4% 6,5 2,2% 15,0 4,7%

Total 392,1 100,0% 341,9 100,0% 346,8 100,0% 296,4 100,0% 318,9 100,0%
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Bilag 5 - Årsrapporterne 2006/07-2010/11 samlet (reformuleret)

EGENKAPITALOPGØRELSE (REFORMULERET)

Bogført værdi af egenkapital, primo 1.742,1 1.681,9 1.480,7 1.516,7 1.496,2

Korrektion for minoritetsinteresser, primo -4,1 -6,0 -12,1 -2,3 -1,5

Korrektion for minoritetsinteresser, tidligere regnskabspraksis -1,2 -4,6 0,0 0,0 0,0

Korrigeret egenkapital, primo 1.736,8 1.671,3 1.468,6 1.514,4 1.494,7

Transaktioner med ejerne

- Udbetalt udbytte til aktionærer -199,2 -241,6 -36,2 0,0 0,0

- Udbetalt udbytte, egne aktier 11,3 14,0 1,9 0,0 0,0

+ Kapitalforhøjelse, kontant 0,0 0,0 459,1 0,0 0,0

- Omkostninger relateret til kapitalforhøjelse 0,0 0,0 -24,8 -2,8 0,0

+ Salg af tegningsrettigheder 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

- Køb af egne aktier -271,3 -100,2 0,0 0,0 0,0

+ Salg af egne aktier 18,5 1,6 46,0 0,0 2,0

+ Medarbejderaktier/aktieoptioner 10,8 15,4 10,8 7,4 6,6

- Køb af aktier i B&O ICEpower 0,0 0,0 -16,1 0,0 0,0

Transaktioner med ejerne i alt -429,9 -310,8 444,5 4,6 8,6

Totalindkomst

Nettoresultat fra resultatopgørelse 367,4 104,7 -385,4 -34,4 26,9

Egenkapital- og valutareguleringer, datterselskaber 1,5 6,6 -12,3 12,8 12,0

Gevinst/tab på sikringsinstrumenter 0,1 -0,1 -1,0 -4,0 -5,9

Akkumuleret ændring ved praksisændring 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0

Skat på anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4

Totalindkomst i alt 369,0 108,1 -398,7 -24,3 34,4

Egenkapital, ultimo 1.675,9 1.468,6 1.514,4 1.494,7 1.537,7

RESULTATOPGØRELSE (REFORMULERET)

Nettoomsætning 4.375,7 100,0% 4.092,0 100,0% 2.789,5 100,0% 2.761,5 100,0% 2.866,9 100,0%

- Huslejeindtægter -1,0 0,0% -5,1 -0,1% -5,1 -0,2% -5,1 -0,2% -5,1 -0,2%

Omsætning fra primær drift 4.374,7 100,0% 4.086,9 99,9% 2.784,4 99,8% 2.756,4 99,8% 2.861,8 99,8%

Produktionsomkostninger 2.338,0 53,4% 2.199,6 53,8% 1.683,8 60,4% 1.672,0 60,5% 1.711,4 59,7%

Bruttoresultat 2.036,7 46,5% 1.887,3 46,1% 1.100,6 39,5% 1.084,4 39,3% 1.150,4 40,1%

Udviklingsomkostninger 458,8 10,5% 545,5 13,3% 462,7 16,6% 342,8 12,4% 311,4 10,9%

Distributions- og marketingomkostninger 910,2 20,8% 1.003,5 24,5% 928,9 33,3% 708,5 25,7% 660,8 23,0%

Administrationsomkostninger mv. 137,8 3,1% 144,8 3,5% 101,4 3,6% 82,2 3,0% 106,8 3,7%

Driftsoverskud fra salg (før skat) 529,9 12,1% 193,5 4,7% -392,4 -14,1% -49,1 -1,8% 71,4 2,5%

Skat herpå

Rapporteret skatteomkostning fra årsrapport 151,9 3,5% 41,4 1,0% -140,3 -5,0% -16,7 -0,6% 12,1 0,4%

Skatteeffekt på finansielle poster 4,5 0,1% 7,5 0,2% 7,5 0,3% 2,3 0,1% 5,0 0,2%

Skatteeffekt på andet driftsoverskud 0,0 0,0% -0,3 0,0% 25,9 0,9% -3,8 -0,1% 2,9 0,1%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 373,5 8,5% 145,0 3,5% -285,4 -10,2% -30,8 -1,1% 51,4 1,8%

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsindtægter (avance ved salg af ejendom) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 13,3 0,5% 0,0 0,0%

Huslejeindtægter, investeringsejendomme 1,0 0,0% 5,1 0,1% 5,1 0,2% 5,1 0,2% 5,1 0,2%

Omkostninger, investeringsejendomme -0,9 0,0% -3,9 -0,1% -3,1 -0,1% -3,1 -0,1% -2,3 -0,1%

Omstruktureringsomkostninger 0,0 0,0% 0,0 0,0% -105,5 -3,8% 0,0 0,0% -14,4 -0,5%

Andet driftsoverskud (før-skat-poster) 0,1 0,0% 1,2 0,0% -103,5 -3,7% 15,3 0,6% -11,6 -0,4%

Skatteeffekt 0,0 0,0% -0,3 0,0% 25,9 0,9% -3,8 -0,1% 2,9 0,1%

Andet driftsoverskud (før-skat-poster) efter skat 0,1 0,0% 0,9 0,0% -77,6 -2,8% 11,5 0,4% -8,7 -0,3%

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat -1,1 0,0% -11,2 -0,3% 2,3 0,1% -6,7 -0,2% 0,2 0,0%

Gevinst ved salg af kapitalandele 11,5 0,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Egenkapital- og valutareguleringer, datterselskaber 1,5 0,0% 6,6 0,2% -12,3 -0,4% 12,8 0,5% 12,0 0,4%

Gevinst/tab på sikringsinstrumenter 0,1 0,0% -0,1 0,0% -1,0 0,0% -4,0 -0,1% -5,9 -0,2%

Akkumuleret ændring ved praksisændring 0,0 0,0% -3,1 -0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Skat på totalindkomst 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,3 0,0% 1,4 0,0%

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster) 12,0 0,3% -7,8 -0,2% -11,0 -0,4% 3,4 0,1% 7,7 0,3%

Driftsoverskud efter skat 385,6 8,8% 138,1 3,4% -374,1 -13,4% -16,0 -0,6% 50,4 1,8%

Netto finansielle omkostninger før skat

Finansielle indtægter 15,7 0,4% 20,0 0,5% 11,4 0,4% 15,4 0,6% 7,5 0,3%

Finansielle omkostninger 31,7 0,7% 49,8 1,2% 41,2 1,5% 24,5 0,9% 27,4 1,0%

Netto finansielle poster før skat -16,0 -0,4% -29,8 -0,7% -29,8 -1,1% -9,1 -0,3% -19,9 -0,7%

Skatteeffekt fra finansielle poster 4,5 0,1% 7,5 0,2% 7,5 0,3% 2,3 0,1% 5,0 0,2%

Netto finansielle omkostninger efter skat -11,5 -0,3% -22,4 -0,5% -22,4 -0,8% -6,8 -0,2% -14,9 -0,5%

Totalindkomst for koncernen 374,1 8,5% 115,7 2,8% -396,4 -14,2% -22,8 -0,8% 35,5 1,2%

Minoritetsinteressers andele af resultat -5,1 -0,1% -7,6 -0,2% -2,3 -0,1% -1,5 -0,1% -1,1 0,0%

Totalindkomst 369,0 8,4% 108,1 2,6% -398,7 -14,3% -24,3 -0,9% 34,4 1,2%

Anvendt selskabsskatteprocent 28% 25% 25% 25% 25%
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Bilag 5 - Årsrapporterne 2006/07-2010/11 samlet (reformuleret)

BALANCE (REFORMULERET)

Kernedriftsaktiver

Goodwill 44,8 44,8 44,8 44,7 44,8

Erhvervede rettigheder 44,4 41,1 50,8 46,0 37,7

Færdiggjorte udviklingsprojekter 244,6 218,8 200,6 249,1 191,7

Udviklingsprojekter under udførelse 72,2 68,5 145,4 154,5 322,0

Grunde og bygninger 252,1 274,4 269,9 240,9 227,8

Produktionsanlæg og maskiner 203,8 221,8 229,5 209,4 164,0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 70,7 50,0 48,4 34,9 31,3

Indretning af lejede lokaler 29,1 28,7 32,2 23,2 15,6

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver44,2 62,8 25,5 18,7 69,1

Udskudte skatteaktiver 21,2 23,7 104,9 140,4 144,1

Varebeholdninger 694,3 797,3 593,3 563,6 563,0

Tilgodehavender fra salg 743,2 593,0 407,9 417,9 365,2

Tilgodehavender hos associerede selskaber, netto 1,8 -1,8 1,4 1,5 1,7

Tilgodehavende selskabsskat 27,0 39,7 21,7 21,2 13,3

Andre tilgodehavender 30,0 38,9 31,6 27,6 24,3

Periodeafgrænsningsposter 22,8 30,5 28,4 22,4 15,0

Driftslikviditet 32,8 30,7 20,9 20,7 21,5

Kernedriftsaktiver i alt 2.579,0 2.562,9 2.257,2 2.236,7 2.252,1

Driftsforpligtelser

Udskudt skat 67,8 64,2 4,8 6,2 8,1

Hensatte forpligtelser 130,3 123,3 143,8 130,9 137,9

Øvrige langfristede forpligtelser 6,1 6,6 6,7 6,9 0,9

Leverandører af varer og tjenesteydelser 216,4 216,0 188,3 259,4 199,8

Selskabsskat 122,3 66,3 21,2 20,0 21,7

Anden gæld 345,2 309,0 324,6 289,9 303,9

Periodeafgrænsningsposter 46,9 32,9 22,2 6,5 15,0

Driftsforpligtelser i alt 935,0 818,3 711,6 719,8 687,3

Kerne netto driftsaktiver i alt 1.644,0 1.744,6 1.545,6 1.516,9 1.564,8

Ikke-kernedriftsaktiver

Investeringsejendomme 56,4 52,8 49,1 45,4 42,7

Kapitalandele i associerede selskaber 15,8 6,3 9,5 5,3 5,7

Ikke-kernedriftsaktiver i alt 72,2 59,1 58,6 50,7 48,4

Nettodriftsaktiver (NDA) 1.716,2 1.803,7 1.604,2 1.567,6 1.613,2

BALANCE (REFORMULERET)

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 163,6 76,4 237,2 232,9 167,6

Andre finansielle tilgodehavender 88,2 52,0 60,4 41,4 40,1

Finansielle aktiver i alt 251,8 128,4 297,6 274,3 207,7

Finansielle forpligtelser

Pensionsforpligtelser 9,7 9,5 7,0 7,8 9,0

Realkreditinstitutter 107,4 244,2 236,8 230,4 225,9

Kreditinstitutter 129,5 144,0 128,3 95,6 0,0

Kassekreditter 39,5 53,7 13,0 11,9 47,7

Finansielle forpligtelser i alt 286,1 451,4 385,1 345,7 282,6

Netto finansielle forpligter (NFF) 34,3 323,0 87,5 71,4 74,9

Total egenkapital 1.681,9 1.480,7 1.516,7 1.496,2 1.538,3
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Bilag 6 - Dekomponering ved DuPont pyramiden

EGENKAPITALOPGØRELSE (REFORMULERET)

Bogført værdi af egenkapital, primo 1.736,8 1.671,3 1.468,6 1.514,4 1.494,7

Transaktioner med ejerne -429,9 -310,8 444,5 4,6 8,6

Totalindkomst 369,0 108,1 -398,7 -24,3 34,4

Egenkapital, ultimo 1.675,9 1.468,6 1.514,4 1.494,7 1.537,7

BALANCE (REFORMULERET)

Kernedriftsaktiver 2.579,0 2.562,9 2.257,2 2.236,7 2.252,1

Driftsforpligtelser i alt 935,0 818,3 711,6 719,8 687,3

Kerne netto driftsaktiver (KNDA) 1.644,0 1.744,6 1.545,6 1.516,9 1.564,8

Ikke-kerne driftsaktiver 72,2 59,1 58,6 50,7 48,4

Netto driftsaktiver (NDA) 1.716,2 1.803,7 1.604,2 1.567,6 1.613,2

Finansielle aktiver i alt 251,8 128,4 297,6 274,3 207,7

Finansielle forpligtelser i alt 286,1 451,4 385,1 345,7 282,6

Netto finansielle forpligter (NFF) 34,3 323,0 87,5 71,4 74,9

Total egenkapital, ultimo 1.681,9 1.480,7 1.516,7 1.496,2 1.538,3

Minoritetsinteresser egenkapital, ultimo 6,0 12,1 2,3 1,5 0,6

Moderselskabets egenkapital, ultimo 1.675,9 1.468,6 1.514,4 1.494,7 1.537,7

RESULTATOPGØRELSE (REFORMULERET)

Nettoomsætning 4.374,7 100,0% 4.086,9 100,0% 2.784,4 100,0% 2.756,4 100,0% 2.861,8 100,0%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 373,5 8,5% 145,0 3,5% -285,4 -10,3% -30,8 -1,1% 51,4 1,8%

Andet driftsoverskud (efter skat) 12,1 0,3% -6,9 -0,2% -88,6 -3,2% 14,9 0,5% -1,0 0,0%

Samlet driftsoverskud (efter skat) 385,6 8,8% 138,1 3,4% -374,1 -13,4% -16,0 -0,6% 50,4 1,8%

Netto finansielle omkostninger efter skat -11,5 -0,3% -22,4 -0,5% -22,4 -0,8% -6,8 -0,2% -14,9 -0,5%

Årets resultat før minoritetsinteresser 374,1 8,6% 115,7 2,8% -396,4 -14,2% -22,8 -0,8% 35,5 1,2%

Minoritetsinteressers andele af resultat 5,1 0,1% 7,6 0,2% 2,3 0,1% 1,5 0,1% 1,1 0,0%

Totalindkomst 369,0 8,4% 108,1 2,6% -398,7 -14,3% -24,3 -0,9% 34,4 1,2%

DuPont  - niveau 1

ROE (egenkapitalsforrentning) 21,63% 6,89% -26,73% -1,62% 2,27%

ROIC (afkast på nettodriftsaktiver) 23,73% 7,84% -21,95% -1,01% 3,17%

Drivere for finansiel gearing

r (netto finansielle omkostninger i % ) -13,23% 12,51% 10,89% 8,59% 20,40%

SPREAD 36,96% -4,67% -32,84% -9,60% -17,23%

FGEAR -0,05 0,11 0,14 0,05 0,05

MIA 0,99 0,94 1,01 1,07 0,97

Effekt fra FGEAR -2,11% -0,96% -4,78% -0,61% -0,90%

Kontrol ROIC+(SPREAD x FGEAR)*MIA = ROE før min. 21,63% 6,89% -26,73% -1,62% 2,27%

DuPont - niveau 2

ROIC 23,73% 7,84% -21,95% -1,01% 3,17%

OG (overskudsgrad) 8,81% 3,38% -13,43% -0,58% 1,76%

AOH (aktivernes omsætningshastighed) 2,69 2,32 1,63 1,74 1,80
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Bilag 6 - Dekomponering ved DuPont pyramiden

DuPont - niveau 3

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- Huslejeindtægter 0,0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2%

Omsætning fra primær drift 100,0% 99,9% 99,8% 99,8% 99,8%

Produktionsomkostninger 53,4% 53,8% 60,4% 60,5% 59,7%

Bruttoresultat 46,5% 46,1% 39,5% 39,3% 40,1%

Udviklingsomkostninger 10,5% 13,3% 16,6% 12,4% 10,9%

Distributions- og marketingomkostninger 20,8% 24,5% 33,3% 25,7% 23,0%

Administrationsomkostninger mv. 3,1% 3,5% 3,6% 3,0% 3,7%

Driftsoverskud fra salg (før skat) 12,1% 4,7% -14,1% -1,8% 2,5%

Skat herpå

Rapporteret skatteomkostning fra årsrapport 3,5% 1,0% -5,0% -0,6% 0,4%

Skatteeffekt på finansielle poster 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2%

Skatteeffekt på andet driftsoverskud 0,0% 0,0% 0,9% -0,1% 0,1%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 8,5% 3,5% -10,2% -1,1% 1,8%

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsindtægter (avance ved salg af ejendom) 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%

Huslejeindtægter, investeringsejendomme 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Omkostninger, investeringsejendomme 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

Restruktureringsomkostninger 0,0% 0,0% -3,8% 0,0% -0,5%

Andet driftsoverskud (før-skat-poster) 0,0% 0,0% -3,7% 0,6% -0,4%

Skatteeffekt 0,0% 0,0% 0,9% -0,1% 0,1%

Andet driftsoverskud (før-skat-poster) efter skat 0,0% 0,0% -2,8% 0,4% -0,3%

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 0,0% -0,3% 0,1% -0,2% 0,0%

Gevinst ved salg af kapitalandele 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Egenkapital- og valutareguleringer, datterselskaber 0,0% 0,2% -0,4% 0,5% 0,4%

Gevinst/tab på sikringsinstrumenter 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2%

Akkumuleret ændring ved praksisændring 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Skat på totalindkomst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster) 0,3% -0,2% -0,4% 0,1% 0,3%

Driftsoverskud efter skat 8,8% 3,4% -13,4% -0,6% 1,8%

Totalindkomst 8,4% 2,6% -14,3% -0,9% 1,2%

Hovedtal

OGSALG  (Overskudgrad fra salg) 8,5% 3,5% -10,2% -1,1% 1,8%

OGANDET (Overskudsgrad Andet efter skat) 0,3% -0,2% -3,2% 0,5% 0,0%

OG 8,8% 3,4% -13,4% -0,6% 1,8%

Totalindkomst fra driften 8,4% 2,6% -14,3% -0,9% 1,2%

OG drivere

Bruttoavance 46,5% 46,1% 39,5% 39,3% 40,1%

Udviklingsomkostninger 10,5% 13,3% 16,6% 12,4% 10,9%

Distributions- og marketingomkostninger 20,8% 24,5% 33,3% 25,7% 23,0%

Administrationsomkostninger mv. 3,1% 3,5% 3,6% 3,0% 3,7%

Skat på driftsoverskud fra salg 3,6% 1,2% -3,8% -0,7% 0,7%

OGSALG 8,5% 3,5% -10,2% -1,1% 1,8%
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Bilag 7 - Dekomponering ved DuPont pyramiden

RESULTATOPGØRELSE (REFORMULERET)

Nettoomsætning 4.374,7 100,0% 4.086,9 100,0% 2.784,4 100,0% 2.756,4 100,0% 2.861,8 100,0%

Aktivernes omsætningshastighed

Kernedriftsaktiver

Goodwill 44,8 0,0072 44,8 0,0110 44,8 0,0161 44,7 0,0162 44,8 0,0156

Erhvervede rettigheder 44,4 0,0065 41,1 0,0105 50,8 0,0165 46,0 0,0176 37,7 0,0146

Færdiggjorte udviklingsprojekter 244,6 0,0527 218,8 0,0567 200,6 0,0753 249,1 0,0816 191,7 0,0770

Udviklingsprojekter under udførelse 72,2 0,0208 68,5 0,0172 145,4 0,0384 154,5 0,0544 322,0 0,0833

Grunde og bygninger 252,1 0,0669 274,4 0,0644 269,9 0,0977 240,9 0,0927 227,8 0,0819

Produktionsanlæg og maskiner 203,8 0,0462 221,8 0,0521 229,5 0,0810 209,4 0,0796 164,0 0,0652

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 70,7 0,0147 50,0 0,0148 48,4 0,0177 34,9 0,0151 31,3 0,0116

Indretning af lejede lokaler 29,1 0,0064 28,7 0,0071 32,2 0,0109 23,2 0,0100 15,6 0,0068

44,2 0,0107 62,8 0,0131 25,5 0,0159 18,7 0,0080 69,1 0,0153

Udskudte skatteaktiver 21,2 0,0057 23,7 0,0055 104,9 0,0231 140,4 0,0445 144,1 0,0497

Varebeholdninger 694,3 0,1442 797,3 0,1825 593,3 0,2497 563,6 0,2099 563,0 0,1968

Tilgodehavender fra salg 743,2 0,1598 593,0 0,1635 407,9 0,1797 417,9 0,1498 365,2 0,1368

Tilgodehavender hos associerede selskaber, netto 1,8 0,0002 -1,8 0,0000 1,4 -0,0001 1,5 0,0005 1,7 0,0006

Tilgodehavende selskabsskat 27,0 0,0050 39,7 0,0082 21,7 0,0110 21,2 0,0078 13,3 0,0060

Andre tilgodehavender 30,0 0,0093 38,9 0,0084 31,6 0,0127 27,6 0,0107 24,3 0,0091

Periodeafgrænsningsposter 22,8 0,0055 30,5 0,0065 28,4 0,0106 22,4 0,0092 15,0 0,0065

Driftslikviditet 32,8 0,0074 30,7 0,0078 20,9 0,0093 20,7 0,0076 21,5 0,0074

Kernedriftsaktiver i alt 2.579,0 0,56908 2.562,9 0,629072 2.257,2 0,865557 2.236,7 0,815181 2.252,1 0,784264

Driftsforpligtelser

Udskudt skat 67,8 0,0150 64,2 0,0161 4,8 0,0124 6,2 0,0020 8,1 0,0025

Hensatte forpligtelser 130,3 0,0290 123,3 0,0310 143,8 0,0480 130,9 0,0498 137,9 0,0470

Øvrige langfristede forpligtelser 6,1 0,0007 6,6 0,0016 6,7 0,0024 6,9 0,0025 0,9 0,0014

Leverandører af varer og tjenesteydelser 216,4 0,0472 216,0 0,0529 188,3 0,0726 259,4 0,0812 199,8 0,0802

Selskabsskat 122,3 0,0229 66,3 0,0231 21,2 0,0157 20,0 0,0075 21,7 0,0073

Anden gæld 345,2 0,0808 309,0 0,0800 324,6 0,1138 289,9 0,1115 303,9 0,1037

Periodeafgrænsningsposter 46,9 0,0113 32,9 0,0098 22,2 0,0099 6,5 0,0052 15,0 0,0038

Driftsforpligtelser i alt 935,0 0,2068 818,3 0,2145 711,6 0,2747 719,8 0,2597 687,3 0,2458

Kerne netto driftsaktiver i alt 1.644,0 0,3623 1.744,6 0,4146 1.545,6 0,5908 1.516,9 0,5555 1.564,8 0,5384

Ikke-kernedriftsaktiver

Investeringsejendomme 56,4 0,0067 52,8 0,0134 49,1 0,0183 45,4 0,0171 42,7 0,0154

Kapitalandele i associerede selskaber 15,8 0,0025 6,3 0,0027 9,5 0,0028 5,3 0,0027 5,7 0,0019

Ikke-kernedriftsaktiver i alt 72,2 0,009143 59,1 0,016064 58,6 0,021136 50,7 0,019827 48,4 0,017314

Nettodriftsaktiver (NDA) 1.716,2 0,3714 1.803,7 0,4306 1.604,2 0,6120 1.567,6 0,5754 1.613,2 0,5557

Nettodriftsaktiver

1 / AOH 0,37 0,43 0,61 0,58 0,56

AOH 2,69 2,32 1,63 1,74 1,80

Kerne nettodriftsaktiver

1 / AOH 0,36 0,41 0,59 0,56 0,54

AOH 2,76 2,41 1,69 1,80 1,86
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Bilag 8 - Budgetforudsætninger base case scenarie

Omsætning Terminal

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Stigning i omsætning i % 5,0% 6,5% 8,0% 11,0% 13,0% 13,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0%

Omsætning  mio. 2.862        3.005        3.200        3.456        3.836        4.335        4.899        5.389        5.820        6.169        6.416        6.608        

Overskudsgrad

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

OGSALG 2,0% 3,0% 5,0% 7,0% 10,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 6,0%

Salgt-1 3.005        3.200        3.456        3.836        4.335        4.899        5.389        5.820        6.169        6.416        6.608        

Driftoverskud fra salg 60             96             173           269           434           539           593           582           617           642           396           

Driftsoverskud efter skat 45             72             130           201           325           404           445           436           463           481           297           

Aktivernes omsætninghast.

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Kerne AOH 1,86 2,00 2,13 2,22 2,33 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Kerne driftaktiver 0,78 0,75 0,72 0,70 0,68 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Driftsforpligtelser 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 / AOH 0,54 0,50 0,47 0,45 0,43 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Nettodriftsaktiver

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Salgt-1 2.862        3.005        3.200        3.456        3.836        4.335        4.899        5.389        5.820        6.169        6.416        6.608        

Driftsaktiver 2.244        2.254        2.304        2.419        2.609        2.818        3.184        3.503        3.783        4.010        4.170        4.295        

Driftsgæld 704           751           800           864           959           1.084        1.225        1.347        1.455        1.542        1.604        1.652        

Nettodriftsaktiver NDA 1.541        1.502        1.504        1.555        1.650        1.734        1.959        2.155        2.328        2.468        2.566        2.643        

Residualindkomst

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

ROIC = OG x AOH 0,00% 4,00% 6,38% 11,11% 16,28% 25,00% 27,50% 27,50% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

rwacc 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49%

SPREAD = ROIC - rwacc -4,49% -2,10% 2,63% 7,79% 16,52% 19,02% 19,02% 16,52% 16,52% 16,52% 6,52%

RIDO -86 -55 2 69 185 257 278 254 265 272 80

Skat

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Effektiv skatteprocent 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Finansiel gearing

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

FGEAR 0,048 0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               

Nettodriftsaktiver 1.502        1.504        1.555        1.650        1.734        1.959        2.155        2.328        2.468        2.566        2.643        

NFF 137           301           311           330           347           392           431           466           494           513           529           
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Bilag 8 - Budgetforudsætninger base case scenarie

RESULTATOPGØRELSE 2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Nettoomsætning 3.005        3.200        3.456        3.836        4.335        4.899        5.389        5.820        6.169        6.416        6.608        

Driftsomkostninger 2.945        3.104        3.283        3.568        3.902        4.360        4.796        5.238        5.552        5.774        6.212        

Driftsoverskud fra salg før skat 60             96             173           269           434           539           593           582           617           642           396           

Skat af driftsoverskud fra salg 15             24             43             67             108           135           148           145           154           160           99             

Driftsoverskud efter skat 45             72             130           201           325           404           445           436           463           481           297           

BALANCE 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Driftsaktiver 2.254        2.304        2.419        2.609        2.818        3.184        3.503        3.783        4.010        4.170        4.295        

Driftsforpligtelser 751           800           864           959           1.084        1.225        1.347        1.455        1.542        1.604        1.652        

Netto driftsaktiver 1.502        1.504        1.555        1.650        1.734        1.959        2.155        2.328        2.468        2.566        2.643        

Netto finansielle forpligtelser 137           301           311           330           347           392           431           466           494           513           529           

Egenkapital 1.366        1.203        1.244        1.320        1.387        1.568        1.724        1.862        1.974        2.053        2.115        
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Bilag 9 - Værdiansættelse efter RI-modellen (base case scenarie)

Værdiansættelse 2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Driftsoverskud 45,1 72,0 129,6 201,4 325,1 404,1 444,6 436,5 462,7 481,2 297,4

NDA 1.540,9 1.502,4 1.504,1 1.555,3 1.649,7 1.734,1 1.959,5 2.155,4 2.327,9 2.467,5 2.566,2 2.643,2

ROIC 4% 6% 11% 16% 25% 28% 28% 25% 25% 25% 15%

RIDO -86 -55 2 69 185 257 278 254 265 272 80

Diskonteringsfaktor 1,0849 1,1769 1,2768 1,3851 1,5026 1,6301 1,7684 1,9185 2,0813 2,2579

PV af RIDO -79,0 -47,1 1,6 50,1 123,2 157,7 157,4 132,2 127,4 120,4

PV frem til 2020/21E 743,80               

Terminalværdi 1.452         

PV af terminalværdi 642,89               

PV af kernedriftsaktivitet 2.927,54            

+ markedsværdi af ikke drifts-

mæssige aktiver (*) 48,40                 

Virksomhedsværdi 2.975,94            

- NFF 74,90                 

- Minoritetsinteresser 0,60                   

Værdi af egenkapital 2.900,44            mDKK

Antal aktier pr. 30/5-2011 36.244.014        

Værdi pr. aktie i DKK 80,03                 DKK

Forudsætninger

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wacc 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49%

(1+wacc)
t

1,0849 1,1769 1,2768 1,3851 1,5026 1,6301 1,7684 1,9185 2,0813 2,2579 2,4494

g (vækst i terminalperiode) 3,00%

(*) Den indregnede værdi udgør den bogførte værdi af investeringsejendommene, da der ikke findes noget skøn for markedsværdien af ejendommene, jf. B&O årsrapport 2010/11 s. 971
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Bilag 10 - Budgetforudsætninger best case scenarie

Omsætning Terminal

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Stigning i omsætning i % 8,0% 12,0% 15,0% 21,0% 26,0% 32,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0%

Omsætning  mio. 2.862        3.091        3.462        3.981        4.817        6.069        8.011        8.652        9.171        9.538        9.824        10.119      

Overskudsgrad

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

OGSALG 4,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 9,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 6,0%

Salgt-1 3.091        3.462        3.981        4.817        6.069        8.011        8.652        9.171        9.538        9.824        10.119      

Driftoverskud fra salg 124           208           279           385           546           721           952           1.009        954           982           607           

Driftsoverskud efter skat 93             156           209           289           410           541           714           757           715           737           455           

Aktivernes omsætninghast.

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Kerne AOH 1,86 2,00 2,00 2,00 2,00 2,22 2,22 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Kerne driftaktiver 0,78 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Driftsforpligtelser 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 / AOH 0,54 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Nettodriftsaktiver

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Salgt-1 2.862        3.091        3.462        3.981        4.817        6.069        8.011        8.652        9.171        9.538        9.824        10.119      

Driftsaktiver 2.244        2.318        2.596        2.986        3.613        4.248        5.608        5.624        5.961        6.200        6.386        6.577        

Driftsgæld 704           773           865           995           1.204        1.517        2.003        2.163        2.293        2.385        2.456        2.530        

Nettodriftsaktiver NDA 1.541        1.545        1.731        1.990        2.408        2.731        3.605        3.461        3.669        3.815        3.930        4.048        

Residualindkomst

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

ROIC = OG x AOH 0,00% 8,00% 12,00% 14,00% 16,00% 20,00% 20,00% 27,50% 27,50% 25,00% 25,00% 15,00%

rwacc 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62%

ROIC - rwacc 0,38% 4,38% 6,38% 8,38% 12,38% 12,38% 19,88% 19,88% 17,38% 17,38% 7,38%

RIDO -25 38 77 137 226 333 439 493 436 446 156

Skat

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Effektiv skatteprocent 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Finansiel gearing

2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

FGEAR 0,048 0,100 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400

Nettodriftsaktiver 1.545        1.731        1.990        2.408        2.731        3.605        3.461        3.669        3.815        3.930        4.048        

NFF 140           495           569           688           780           1.030        989           1.048        1.090        1.123        1.156        
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Bilag 10 - Budgetforudsætninger best case scenarie

RESULTATOPGØRELSE 2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Nettoomsætning 3.091        3.462        3.981        4.817        6.069        8.011        8.652        9.171        9.538        9.824        10.119      

Driftsomkostninger 2.967        3.254        3.702        4.432        5.523        7.290        7.701        8.163        8.584        8.842        9.512        

Driftsoverskud fra salg før skat 124           208           279           385           546           721           952           1.009        954           982           607           

Skat af driftsoverskud fra salg 31             52             70             96             137           180           238           252           238           246           152           

Driftsoverskud efter skat 93             156           209           289           410           541           714           757           715           737           455           

BALANCE 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Driftsaktiver 2.318        2.596        2.986        3.613        4.248        5.608        5.624        5.961        6.200        6.386        6.577        

Driftsforpligtelser 773           865           995           1.204        1.517        2.003        2.163        2.293        2.385        2.456        2.530        

Netto driftsaktiver 1.545        1.731        1.990        2.408        2.731        3.605        3.461        3.669        3.815        3.930        4.048        

Netto finansielle forpligtelser 140           495           569           688           780           1.030        989           1.048        1.090        1.123        1.156        

Egenkapital 1.405        1.236        1.422        1.720        1.951        2.575        2.472        2.620        2.725        2.807        2.891        
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Bilag 11 - Værdiansættelse efter RI-modellen (best case scenarie)

Værdiansættelse 2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Driftsoverskud 92,7 155,8 209,0 289,0 409,7 540,8 713,8 756,6 715,4 736,8 455,4

NDA 1.540,9 1.545,4 1.730,8 1.990,4 2.408,4 2.731,2 3.605,1 3.460,9 3.668,6 3.815,3 3.929,8 4.047,7

ROIC 8% 12% 14% 16% 20% 20% 28% 28% 25% 25% 15%

RIDO -25 38 77 137 226 333 439 493 436 446 156

Diskonteringsfaktor 1,0762 1,1583 1,2466 1,3416 1,4439 1,5540 1,6725 1,8000 1,9372 2,0849

PV af RIDO -23,0 32,8 61,8 102,3 156,6 214,0 262,5 273,8 224,9 213,9

PV frem til 2020/21E 1.519,44             

Terminalværdi 3.368        

PV af terminalværdi 1.615,62             

PV af kernedriftsaktivitet 4.675,92             

+ markedsværdi af ikke drifts-

smæssige aktiver (*) 48,40                  

Virksomhedsværdi 4.724,32             

- NFF 74,90                  

- Minoritetsinteresser 0,60                    

Værdi af egenkapital 4.648,82             mDKK

Antal aktier pr. 30/5-2011 36.244.014         

Værdi pr. aktie i DKK 128,26                

Forudsætninger

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wacc 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62%

(1+wacc)
t

1,0762 1,1583 1,2466 1,3416 1,4439 1,5540 1,6725 1,8000 1,9372 2,0849 2,2439

g (vækst i terminalperiode) 3,00%

(*) Den indregnede værdi udgør den bogførte værdi af investeringsejendommene, da der ikke findes noget skøn for markedsværdien af ejendommene, jf. B&O årsrapport 2010/11 s. 97

1
3

5



Bilag 12 - Sammenligning af budgetscenarier

Terminal

Omsætning 2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Base case 2.862 3.005 3.200 3.456 3.836 4.335 4.899 5.389 5.820 6.169 6.416 6.608

Best case 2.862 3.091 3.462 3.981 4.817 6.069 8.011 8.652 9.171 9.538 9.824 10.119

Terminal

Driftsoverskud 2010/11 20011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E 2021/22E

Base case 0 45 72 130 201 325 404 445 436 463 481 297

Best case 0 93 156 209 289 410 541 714 757 715 737 455
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Bilag 13 - Følsomhedsanalyse

Følsomhedsanalyse på RI-modellen

Kurs ved ændring i value drivers i %-points -3% -2% -1% 0 +1% +2% +3%

Omsætningsvækst i budgetperioden (alle år) 70,79 73,64 76,72 80,03 83,59 87,42 91,54

-11,54% -7,97% -4,13% 4,45% 9,24% 14,39%

OGSALG efter skat i budgetperioden (alle år) 62,18 68,13 74,08 80,03 85,97 91,92 97,87

-22,30% -14,86% -7,43% 7,43% 14,86% 22,30%

OGSALG efter skat i terminalperioden 46,90 57,94 68,98 80,03 91,07 102,11 113,15

-41,39% -27,59% -13,80% 13,80% 27,59% 41,39%

Diskonteringsfaktor (wacc) 180,69 128,04 98,74 80,03 67,02 57,45 50,10

125,79% 60,00% 23,38% -16,25% -28,21% -37,39%

Vækstrate i terminalperioden (g) 72,51 74,34 76,75 80,03 84,77 92,23 105,70

-9,40% -7,10% -4,10% 5,93% 15,25% 32,08%
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