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Summary 

The main purpose of this thesis is to answer the following question: “What is the fair value of the 

shares of Apple Inc.” To estimate the value of the share, I have performed a strategic and financial 

analysis. 

The financial analysis reveals that Apple has been undergoing an impressing growth in the net 

sales for the past couple of years. Further the financial analysis showed that economies of scale 

exist in Apples business model and that a big part of the net sales is generated by complementary 

products which can be connected to the sales of Macs, iPhones and iPods. 

The strategic analysis revealed that there is reason to expect continued growth in the smartphone 

market and computer market while the sale of digital music players is saturated and is expected to 

decline as the threat of substitution is expected to increase. An analysis of Apples core capabilities, 

competitors and the development in consumer behavior and disposable income further reveals 

that Apple will experience growth in net sales as the result of underlying growth in the markets 

and increased market shares. Meanwhile the competition is expected to intensify in the coming 

years which will result in reduced gross margins. However, as a result of Apples differentiated 

product portfolio I believe that Apple will be able to maintain a higher margin than its competitors.   

As a result of the different analysis fair value of the stocks of Apple Inc. is estimated to be worth 

152,04 $ 27
th

 of July 2009 using the DCF- model, which is worth 95 % of the market value at the 

time of valuation. The value of the stocks has incorporated the expectation that Apple due to its 

product development and its brand will be able to continue to increase its net sales through the 

existing product portfolio. On the other hand only a small likelihood that Apple will be able to 

continue to penetrate new markets with the same potential as iPhone is incorporated in the value. 

The sensitivity analysis reveals that the fair value is very sensitive to even small changes in WACC, 

gross margin and growth of net sales. On the other hand the fair value is supported by the 

multiples analysis. Hence the stock of Apple Inc. must be characterized as an investment where 

the underlying risk and return is reflected in the value of the share. 
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Indledning  

Apple Inc. blev grundlagt 1. april 1976 stiftet af nuværende administrerende direktør Steven 

Jobs sammen med vennen Steve Wozniak som et led i udviklingen og finansieringen af Apple II 

(efterfølgeren til Apple I), computeren som i dag anerkendes for at være den computer, der 

skabte hjemmecomputermarkedet.  

I 1980'erne dukkede den første alvorlige konkurrent, IBM, op på et nu spirende marked for 

personlige computere. IBM's pc-model, som kørte via styresystemet DOS (Disc Operating 

System og licenseret til IBM af Bill Gates), erobrede store andele af det voksende marked for 

skrivebordscomputere i store virksomheder. 

I 1985 blev styresystemet Microsoft Windows lanceret til IBM på et tidspunkt, hvor mange 

virksomheder fremstillede kompatible billige kopier af IBM’s PC.  Apple tillod ikke, at andre 

computerfabrikanter klonede Mac'en. Selvom den første udgave af Windows var Mac'en 

teknologisk underlegen, kostede en PC-klon mindre end det halve af, hvad en Mac kostede, og 

der var desuden flere programmer tilgængelige til Windows. I løbet af 1990'erne blev 

Microsofts andel af de nye computerbrugere derfor større end Apples i et årti, der for Apple var 

præget af krise. 

Siden da har Apple gennemgået en enorm vækst, der blandt andet er skabt gennem nye 

succesprodukter såsom mp3-afspilleren, iPod, mobiltelefonen iPhone samt den digitale 

musikbutik, iTunes. 

De seneste år har udover udvidelser af produktporteføljen budt på flere helbredsproblemer 

omkring Steve Jobs samt en igangværende finanskrise. De mange usikre faktorer gør det 

interessant at undersøge, hvorvidt Apple er en aktie, der er værd at investere i. 
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Problemformulering 

Formålet med afhandlingen er at besvare følgende overordnede spørgsmål: 

Hvilken værdi bør Apple-aktien handles til den 27. juli 2009? 

 

Metode og Struktur 

En grundig værdiansættelse skabes på baggrund af en analyse af virksomhedens strategiske og 

økonomiske forhold, også kaldet en fundamentalanalyse. Overordnet set følger processen 

omkring værdiansættelsen følgende skabelon: 

Figur 1.  
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Strategisk analyse: 

For at danne et overblik over de forskellige forretningsdivisioner, har jeg valgt at indlede den 

strategiske analyse med en præsentation af Apples forskellige strategiske forretningsenheder, 

hvor der er lagt vægt på, hvordan de adskiller sig fra øvrige produkter på markedet. 

I den strategiske analyse har jeg valgt at fokusere på Apples kerneprodukter, da de 

komplementære produkters omsætning i sagens natur vil afhænge af enhedssalget af 

kerneprodukterne: 

1. Bærbare og stationære computere 

2. Bærbare digitale musikafspillere 

3. Smartphones 

Efter præsentationen af de forskellige forretningsenheder, foretager jeg en makroøkonomisk 

analyse. Dette gøres ved brug af PEST modellen, der via en struktureret analyse af forskellige 

politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer giver et overblik over de 

samfundsmæssige forhold, Apple er under indflydelse af.  

Dernæst har jeg valgt at beskrive markedsstrukturen for kerneprodukterne, hvilket giver et 

overblik over Apples markedsandele, den vækst, der har været på de forskellige markeder hidtil 

og i de kommende år samt en identifikation af Apples konkurrenter. Jeg har valgt at udvælge de 

konkurrenter, jeg vil analysere på baggrund af styresystemerne i computermarkedet samt 

smartphones, da det særligt er her, at Apple differentierer og udmærker sig. På markedet for 

digitale musikafspillere har jeg undladt at foretage en konkurrentanalyse, da jeg mere ser 

fremtidige markedsandele som et spørgsmål om brand og disponibel indkomst frem for 

teknologi, da alle de forskellige producenters afspillere teknologisk set mere eller mindre er 

ens. Både Pest modellen og beskrivelsen af markedsstrukturerne vil kunne bidrage med 

oplysninger, der kan bruges ved estimering af størrelsen af markederne samt Apples 

markedsandele de kommende år. 

Som opfølgning analyseres de forskellige branche og markedsmæssige forhold, der ligger til 

grund for Apples forskellige strategiske forretningsenheder. Porters Five Forces bruges til at 
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identificere de forskellige markedskræfter, der påvirker de forskellige forretningsenheders 

vækst og indtjeningsmuligheder. Modellen fungerer som et vigtigt input i min estimering af de 

fremtidige bruttomarginer samt de forskellige produkters levedygtighed.  

Dernæst har jeg beskrevet forbrugernes adfærd samt andre vigtige demografiske og 

teknologiske forhold i de forskellige regioner for at kunne estimere fremtidig markedsvækst og 

markedsandele på et endnu mere præcist grundlag.  

Endvidere har jeg set nærmere på Apple internt ved at analysere særlige ressourcer og 

kompetencer, herunder holdbarheden og værdien af disse, for at vurdere, om Apple vil kunne 

fortsætte med at levere produkter, der vil gøre Apple i stand til at opretholde en høj 

bruttomargin samt kapre yderligere markedsandele. 

Endelig afsluttes den strategiske analyse via en opsummering gennem SWOT. 

 

Regnskabsanalyse: 

For at opnå brugbare data til budgetteringen, lægge jeg ud med at vurdere regnskabskvaliteten 

samt diskuteret regnskabsposter og evt. korrektioner af disse.  

For både Apple og de sammenlignelige virksomheder, har jeg i flere af årene udregnet en 

negativ investeret kapital. Den negative investerede kapital skyldes blandt andet, at Apple har 

valgt at outsource fabrikation og samling af produkterne, ligesom Apple gennem grundig styring 

af arbejdskapitalen har formået at gøre arbejdskapitalen negativ.  Endelig bør Apples customer 

relations rent konceptuelt aktiveres og afskrives. I praksis kan dette gøres ved at bruge en 

metode kaldet ”Relief from royalty”, der går ud på at antage, at virksomheden normalt vil være 

villig til at betale en licens for at benytte dette aktiv. Denne fremtidige licens diskonteres med 

en diskonteringsfaktor, der afspejler aktivets risiko. Metoden er dog i høj grad præget af 

subjektive skøn. 

Da lignende grunde også gør sig gældende for de sammenlignelige virksomheder, har jeg 

undladt at kapitalisere customer relations eller for den sags skyld sammenligne selskaberne ud 
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fra ROIC-vinklen. I stedet har jeg fundet det mere informativt at sammenligne deres 

omsætningsudvikling samt udviklingen i de forskellige marginer.   

Derudover har jeg også fundet det informativt at dekomponere omsætningen. I første omgang 

har jeg koncentreret mig om kernepodukterne ved at dekomponere omsætningen i pris og 

mængde for at identificere eventuelle trends, der senere kan bruges til at estimere 

omsætningsudviklingen. Dernæst har jeg forsøgt at binde omsætningen fra sekundære 

forretningsdivisioner op på salget af kerneprodukterne, da Apple som tidligere nævnt skaber en 

stor del af omsætningen gennem komplementære produkter. 

Endelig har jeg dekomponeret omkostningerne for at vurdere, om omkostningerne varierer 100 

% med væksten eller om der er grobund for at indregne stordriftsfordele i budgettet. 

Værdiansættelse: 

Professor i regnskabsanalyse Thomas Plenborg har i artiklen ”Valg af (ideel) 

værdiansættelsesmodel” stillet 4 grundlæggende krav til valget af en god 

værdiansættelsesmodel. Modellen skal give et middelret estimat, der skal ligge realistiske 

forudsætninger til grund, modellen skal være brugervenlig og endelig skal værdiestimatet være 

forståeligt. Da DCF-modellen opfylder disse krav, er der taget udgangspunkt i denne. 

Endvidere har DCF-modellen den fordel, at der er mulighed for at indbygge scenarier i 

modellen. Jeg har valgt at gøre brug af denne mulighed, eftersom der her hersker stor 

usikkerhed omkring, hvorvidt Apple vil kunne trænge ind på nye markeder.  

På trods af at de teoretiske forudsætninger bag CAPM ikke holder i virkelighedens verden, har 

jeg valgt at estimere WACC ved at bruge CAPM som et slags værktøj, idet CAPM er en 

udmærket referenceramme omkring ideen bag systematiske risiko og det påkrævede afkast. 

Empiriske test af beta viser, at beta estimeret via historiske afkast og korrelationer ikke er et 

fuldstændigt risikoestimat.1 På den baggrund har jeg valgt at supplere med ”Common sense” 

metoden. 
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For at tjekke op på følsomheden omkring min analysemodel har jeg endvidere foretaget en 

følsomhedsanalyse med udgangspunkt i de mest kritiske faktorer, vurderet på baggrund af de 

valuedrivers, der enten påvirker Apple mest eller hersker størst usikkerhed omkring. 

Afslutningsvis har jeg for at tjekke op på den fundne værdi set på, hvilke multipler 

sammenlignelige virksomheder handles til. Her er gjort brug af P/E og EV/EBITDA. 

 

Kilder 

Al input stammer fra årsrapporter, aviser og internettet. Informationen omfatter både andre 

analytikeres, brancheeksperter, Apple selv samt brugere af Apples produkter. Da visse 

informationer omkring Apple er svært tilgængelige, har det i visse tilfælde været nødvendigt at 

foretage en række konkrete skøn og antagelser. 

 

Afgrænsning 

Jeg har undladt at se nærmere på udviklingen i renten og valutakurserne. Dette gøres på 

baggrund af random walk teorien, hvor det antages, at den bedste indikator for det fremtidige 

niveau er det nuværende niveau. 

Samtidig antager jeg, at nuværende og fremtidige optionsprogrammer ikke udvander eller på 

anden måde influerer på værdien af den fundne kurs på anden måde, end som almindelig 

aflønning i resultatopgørelsen, hvorfor jeg undlader at gå dybere ind i emnet. 
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Strategisk analyse 

Forretningsenheder: 

Jeg har valgt, at indlede den strategiske analyse med en præsentation af de forskellige 

forretningsdivisioner, der samtidigt afdækker, hvordan produkterne adskiller sig fra øvrige 

produkter på markedet. 

iPod 

Apple iPod blev introduceret i oktober 2001 og blev den første digitale musikafspiller i iPod-

serien. iPod blev med det samme et produkt, der fik stor succes. Siden dengang er produkt-

serien blevet udvidet adskillige gange igennem et mere kompakt design, der er forholdsvist unik 

i forhold til andre musikafspillere. 

I dag består iPod-serien af flere modeller, hvoraf det dyreste produkt i 

serien giver brugeren mulighed for afspilning af visse videoformater, 

spille simple spil og internetbrug, imens de billigere produkter er 

mindre i størrelse og funktionalitet. iPoden er forbundet med 

softwareprogrammet iTunes, der både fungerer som multimediebibliotek og online 

multimediebutik.  

 

iPhone. 

Der findes ingen officiel definition af ordet smartphone, men udtrykket bruges om 

mobiltelefoner med pc-lignende funktioner. Dermed kan de typisk bruges til at tale i telefon, 

surfe på nettet, høre musik, tage billeder og spille spil mm.. Forskellen mellem en almindelig 

mobiltelefon og smartphones er dog snævret ind de senere år.  

Apples forskellige versioner af iPhone har alle det tilfælles, at de rent hardwaremæssigt på 

ingen måder er overlegne i forhold til de andre smartphones på markedet. Netværkskortet 

tillader eksempelvis ikke de allerhurtigste internetforbindelser og også kameraet er 

underlegent i forhold til andre smartphones på markedet. Når iPhone alligevel er blevet en 
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succes, skyldes det blandt andet styresystemet iPhone OS, der vurderes at have førertrøjen 

indenfor brugervenlighed, og derfor er det styresystem, som konkurrenterne lader sig inspirere 

af. Vigtigheden af styresystemet understreges af, at det hidtil er opdateret relativt hyppigt cirka 

hvert halve år. 

iPhone var i første omgang målrettet underholdningssegmentet ved at sætte stor fokus på 

musik, musikvideoer, spil og internet, men har også kapret kunder i erhvervssegmentet ved at 

udbyde flere erhvervsapplikationer gennem App Store, der giver brugeren mulighed for at 

hente/købe software udviklet af enten Apple eller tredjemand. 

iPhones primære købersegment vil dog være at finde i 

underholdningssegmentet. En ny undersøgelse af iPhones brugere viser, at 

kun en fjerdedel primært brugte deres iPhone i forretningsøjemed, imens 

resten primært brugte iPhone som underholdning.2 Blandt årsagerne kan 

være, at langt de fleste af App Stores 65.000 applikationer er 

underholdningsapplikationer, at prisen på iPhone hører til blandt de dyreste, 

samt at det ikke er muligt at udvikle og lægge programmer og anden data ned i iPhone uden om 

App Store. 

 

Mac 

Apples serie af computere kaldes populært for Macs eller Macintosh og dækker i dag over en 

produktportefølje bestående af både bærbare computere og stationære computere. 

Apples computere differentierer sig fra resten af computermarkedet på flere punkter: 

1. Som det eneste firma i computerbranchen producerer og udvikler Apple både 

styresystemer og computere. Den seneste version af styresystemet går under navnet 

Mac OS X Leopard.  

2. Apple differentierer sig kun i mindre grad på hardwarefronten, idet Apple med tiden har 

valgt at udskifte deres egne udviklede komponenter med komponenter, som andre 
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producenter også gør brug af. Blandt andet tilbyder Apple det batteri med længst 

levetid på markedet. 

3. Designet har altid gjort Apples computere let genkendelige. Hvor designet før var 

kendetegnet ved den hvide farve, er Apples 

bærbare computere i dag kendetegnet ved 

aluminiumskabinettet.  

4. Med købet af en Macintosh følger en masse 

præinstalleret software, herunder iLife. iLife er 

en samling af multimedieprogrammer, der gør 

det muligt at redigere musik, film og billeder, hente forskellige medier fra nettet 

gennem iTunes osv..  

 

Øvrige forretningsområder 

Software, service and other sales: Omfatter indtægter fra salg af software såsom opdateringer 

af styresystemet Mac OS X Leopard samt programmer som iLife og iWork, tredjepartssoftware, 

Apple Care som er en slags serviceaftale ved salg af computere, og internet services.  

Peripherals and other hardware: Omfatter indtægter fra salg af computerskærme, trådløst 

netværk, netværksløsninger og anden hardware, herunder multimediecenteret Apple tv.  

Other music related products and services: Omfatter indtægter fra salg af musik gennem 

iTunes, tilbehør til iPod og service vedrørende iPod. 
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Figur 2 
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Kilde: Årsrapport 2008 (korrigeret tal)
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Pest 

For at afdække hvilke makroøkonomiske faktorer, der påvirker Apple, bruges Pestel modellen.  

Formålet er at danne et overblik over, hvilke makroøkonomiske faktorer, der påvirker udvalgte 

value drivers i værdiansættelsen, herunder særligt omsætningsudviklingen. De 

makroøkonomiske faktorer, jeg har lagt størst vægt på i mit budget fremgår af følgende 

analyse. Mindre væsentlige elementer af analysen er lagt under bilag 1. Medmindre andet er 

angivet, er al input i analysen hentet fra Euromonitor. 

 

Økonomiske faktorer 

 

Cyklisk salg 

Generelt vil salget af alle ikke livsnødvendige produkter blive påvirket af generel økonomisk 

afmatning og krise. For langt de fleste forbrugere vil købet af eksempelvis en computer eller en 

smartphone udgøre en væsentlig del af den disponible indkomst, imens købet af en 

musikafspiller ikke i ligeså høj grad vil gøre et væsentligt indhug i den disponible indkomst. 

Derfor vil den generelle stigning i arbejdsløsheden, de indskrænkede lånemuligheder hos 

bankerne samt den faldende forbrugertillid, som finanskrisen har medført, betyde, at færre 

føler, at det er nødvendigt at købe de nyeste elektronikprodukter.3 Særligt i de fattigere 

regioner er salget cyklisk, eftersom prisen på en computer fylder væsentligt mere i den 

disponible indkomst. 

Da Apple sælger produkter i højsegmentet, er krisen heller ikke gået Apple forbi. Apple har som 

følge af krisen blandt andet været nødsaget til at sænke priserne på produkterne, og havde det 

ikke været for stigende salg af iPhones, ville omsætning og indtjening være faldet jf. seneste 

kvartalsrapport. 
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Disponibel indkomst. 

I forhold til tidligere udgør købet af eksempelvis en computer ikke den samme del af den 

disponible indkomst som tidligere. Apple er dog stadigt afhængigt af et forholdsvist 

købekraftigt forbrugersegment, idet Apples produkter typisk ligger i den dyrere ende af skalaen. 

Dette understreges også af, at langt størstedelen af omsætningen ligger i lande i Europa, USA 

og Japan, der alle har befolkninger med høj disponibel indkomst, og derfor må betegnes som 

modne økonomier. 

Ud fra en afvejning af, at Apples produkter på den ene side er dyrere end konkurrenternes, 

men omvendt findes i forskellige prisklasser, har jeg vurderet, at hovedparten af Apples 

potentielle forbrugere er at finde blandt de husholdninger med en årlig disponibel indkomst på 

over 25.000$. Følgende tabel viser udviklingen i forskellige geografiske regioner. 

Figur 3 

        Antal husholdninger med en disponibel indkomst på over 25.000 $ 
Husholdninger 

/1000 2003 Andel 2008 Andel 

CAGR 

03-08 2013 Andel 

CAGR 

08-13 

Nordamerika 93.215 76 % 105.363 82 % 2,48 % 114.159 84 % 1,6 % 

Latinamerika 9.502 7 % 28.273 19 % 24,37 % 39.097 24 % 6,7 % 

Vesteuropa 122.889 68 % 156.267 84 % 4,92 % 164.705 86 % 1,1 % 

Østeuropa 3.227 3 % 20.892 17 % 45,29 % 48.924 39 % 18,6 % 

Asien/Australien 23.543 3 % 41.643 5 % 12,08 % 70.623 7 % 11,1 % 

Japan 39.917 83 % 41.774 85 % 0,91 % 43.060 86 % 0,6 % 

Mellemøsten og 
Afrika 4.464 2 % 8.823 4 % 14,60 % 14.501 5 % 10,5 % 

Verdensplan 298.759 18 % 405.043 23 % 6,28 % 497.083 26 % 4,2 % 

Kilde: Euromonitor 

Apple har generelt størst succes i de regioner, hvor andelen af velhavende indbyggere er højst 

som følge af Apples lidt dyrere produkter. En vigtig faktor i forhold til Apples potentielle 

kundegrundlag er derfor udviklingen i de såkaldte vækstmarkeder, hvor væksten i økonomien 

er afgørende for en stigning i kundegrundlaget. I disse lande udgør salgsprisen pt. et relativt 

større indhug i den disponible indkomst. Derfor vil udviklingen i den disponible indkomst i 
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udviklingsregionerne være en af de afgørende faktorer for Apples markedsandel i disse 

regioner.  

 

Sociale faktorer 

Befolkningsdemografi 

Apples produkter har tidligere særligt været 

populære blandt yngre forbrugere (fra gymnasiet 

og op til sidst i tyverne), men henvender sig i 

stigende grad bredere i de lande, hvor Apple har et 

særligt stærkt brand, fordi den øvrige del af 

befolkningen lader sig inspirere af de unges valg af 

produkter, altså primært Nordamerika og 

Vesteuropa. På de øvrige markeder forventes dog, at kunderne i højere grad udgøres af unge 

mennesker, typisk under 30. Det er ikke lykkedes at hente konkret data for den del af 

befolkningen, der er under 30. På Euromonitor oplyses dog andelen af 0 til 15-årige i forhold til 

de 15 til 64-årige, hvilket kan være en indikation af ungdommeligheden blandt befolkningen i 

de forskellige regioner. Særligt for Østeuropa og Japan bør man være opmærksom på, at 

andelen af unge er relativt mindre i forhold til hele befolkningen, da en stor del af befolkningen 

er over 65 år. 

 

Livsstilsændringer 

Specielt i byen er tendensen, at man er på farten og dermed bruger mindre tid i hjemmet. 

Jobbet og uddannelsen fylder en større del af ens hverdag end tidligere, og det er moderne at 

have en travl hverdag, hvor man ofte gør brug af byens underholdningstilbud. Samtidig spiller 

internettet en større rolle i hverdagen, da internettet ikke blot er en af de absolut vigtigste 

Figur 4 
 

Youth dependency ratio i %  

  2003 2008 

Forcast 

2013 

Asien 43 37,4 34,3 

Japan 21 20,5 19,7 

Østeuropa 24,1 21,2 21,4 

Latinamerika 48,4 44,6 41,2 

Mellemøsten/Afrika 72,8 69,2 66,8 

Nordamerika 30,8 29,3 29,6 

Vesteuropa 27,7 26,6 25,9 

Samlet 44,9 40,8 38,7 

Kilde: Euromonitor 
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informationskilder, men også fordi det er blevet en vigtigere kilde til underholdning og social 

interaktion, eksempelvis gennem Facebook og Messenger.  

Forbrugerne efterspørger derfor i stigende grad mobile produkter, der er lettere i vægt og 

mindre i størrelse, uden at det går udover funktionaliteten. Flere forskellige brancher indenfor 

elektronik konvergerer endvidere, fordi det øger mobiliteten med et produkt, der kan erstatte 

to til tre andre produkter. 

For Apple vil disse faktorer betyde et skift i den nuværende produktportefølje, hvor 

eksempelvis salget af bærbare computere vil udgøre en større del af salget af computere. 

Endvidere vil tendensen også få betydning for salget af særligt de lidt større iPods, som jeg tror, 

vil blive erstattet af smartphones, imens der stadig vil være plads til de mindste iPods pga. 

størrelsen. 

 

Forbrugertilbøjeligheder 

Tidligere var det i høj grad ressourcestærke mænd, der efterspurgte højteknologiske 

elektronikprodukter (gadgets). I dag henvender produkterne sig til både kvinder og mænd. 

Samtidigt får børn i dag langt flere lommepenge og materielle goder, som konsekvens af 

forældrenes travle hverdag, hvilket gør de unge meget mere købekraftige end tidligere. En stor 

del af pengene bruges til elektronik, der for de unge i stigende grad er en nødvendighed, idet 

det bliver mere almindeligt at integrere og udnytte teknologien i undervisningen. 

Informationsdeling foregår tit på nettet, ligesom det er blevet mere almindeligt at optage 

forelæsningerne og lægge det ud på nettet. 

Den bredere målgruppe betyder, at elektronikprodukterne ikke længere blot måles på den 

mest avancerede teknologi, men en bred palet bestående af ydeevne, brugervenlighed samt 

design og brand. 4 

Netop brandet er blevet en stadig vigtigere faktor, idet forbrugeren i stigende grad tillægger sig 

de samme værdier, som brandet associeres med. For yngre forbrugere fungerer produkterne 

som en måde at opnå status, hvor det tidligere var biler og smykker, imens det lidt ældre 
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segment kopierer mange af de samme forbrugsvaner for at signalere visse af de samme værdier 

og samtidig opnå en følelse af ungdom. 

 

Teknologiske faktorer 

Den teknologiske udvikling er naturligvis en af de faktorer, der påvirker Apple, fordi teknologien 

er afgørende for den funktionalitet, de enkelte produkter kan levere. Dermed er teknologien en 

af de vigtigste konkurrenceparametre i elektronikbranchen. 

Den konstante udvikling mod kraftigere processorer og andre hardwaredele betyder, at 

produktporteføljen konstant skal opdateres med nye modeller, hvorfor de enkelte produkter 

ofte ikke er i handlen i mere end et år. Dette tvinger Apple til hyppigt at introducere nye 

produkter. 5 Desto hurtigere udvikling, desto oftere kan forbrugeren være tvunget til at udskifte 

eksempelvis computeren for at kunne benytte sig af den nyeste software. Mindre teknologiske 

fremskridt kan således have en stor indflydelse på udskiftningsraten og dermed størrelsen af 

markedet. 

Udviklingen af disse komponenter sker primært hos leverandørerne, men modsat andre 

computerproducenter har Apple selv haft historie for at udvikle sine egne komponenter. Apple 

har dog på mange områder ikke kunnet følge med udviklingen.6 Dette tvang blandt andet Apple 

til i 2004 at skifte dets processorer ud med Intels, hvorfor Apple på komponentsiden næsten 

kun adskiller sig via dets egen batteriteknologi.  

En anden faktor der har betydning er udviklingen og udbredelsen af supplerende eller 

komplementær teknologi. For salget af pc’er har internettets udbredelse således uden tvivl haft 

en positiv indvirkning. Også smartphones er afhængig af supplerende teknologi i form af 

opstilling af højteknologiske master med radioteknologi, der kan opkoble enhederne til 

internettet. Denne teknologi er under hastig udvikling i retningen af master med endnu mere 

kapacitet og hurtigere internetforbindelse7, hvilket har stor betydning for funktionaliteten af en 

smartphone.8 Efterhånden som denne teknologi udvikles og udbredes, vil markedet for 

smartphones også vokse. Samme teknologi kan også benyttes i bærbare computere, og kan 
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derfor få en positiv effekt for salget af bærbare computere på bekostning af de stationære. 

Endelig vil udbredelsen af salget af pc’er i de mindre lande også få en positiv betydning for 

salget af digitale musikafspillere, da det er via computerne, at musikken hentes. Da jeg ikke har 

kunnet finde information omkring udbredelsen af computere, har jeg i stedet i følgende tabel 

vist antallet af internetbrugere pr. 1000 indbyggere. 

Figur 5 

Antal internetbrugere pr. 1000 indbygger 
  

2003 2008 Udvikling 

CAGR 

Forecast 2013 Udvikling 

CAGR 

03-08 08-13 

Asien og Australien 65 173 166 % 21,6 % 285 64,7 % 10,5 % 

Japan 483 707 46 % 7,9 % 768 8,6 % 1,7 % 

Østeuropa 117 308 163 % 21,4 % 461 49,7 % 8,4 % 

Latinamerika 115 292 154 % 20,5 % 439 50,3 % 8,5 % 

Mellemøsten/Afrika 26 100 285 % 30,9 % 128 28,0 % 5,1 % 

Nordamerika 632 726 15 % 2,8 % 792 9,1 % 1,8 % 

Vesteuropa 425 605 42 % 7,3 % 738 22,0 % 4,1 % 

Samlet 130 246 89 % 13,6 % 354 43,9 % 7,6 % 

Kilde: Euromonitor 

Den konstante teknologiske udvikling kan også betyde, at flere produkter må lade livet til fordel 

nye substituerende produkter, der på en mere funktionel måde kan opfylde samme behov. For 

eksempel har udviklingen hidtil betydet en konvergens af forskellige teknologier, der har været 

afgørende for smartphones eksistens. Opfindelsen af smartphones betyder omvendt, at flere 

produkters eksistens er truet, herunder eksempelvis de digitale musikafspillere, PDA’er, 

kameraer mv.. 9 De digitale musikafspillere, der er truet af den teknologiske udvikling, har indtil 

videre modstået presset ved at mindske størrelsen af afspillerne og øge funktionaliteten i 

afspillerne, eksempelvis gennem muligheden for at afspille video filer på afspillerne. Tendensen 

peger dog på, at udviklingen af teknologien musikafspillerne faser ud. 10 De øvrige produkter 

lader derimod ikke til at være presset af øvrige produkter og må på den baggrund vurderes at 

have væsentligt længere livscyklusser. 

Teknologien har altså enorm betydning for Apple og vil i fremtiden skabe både trusler og 

muligheder, hvorfor det er ekstremt vigtigt for Apple at kunne følge med udviklingen. 
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Juridiske faktorer 

Patentbeskyttelse og tiltag mod brud på ophavsrettigheder. 

Apple har gennem hele dets historie sagsøgt konkurrenter på stribe for patentbrud og 

efterligninger, men har også selv været ramt af et mindre antal sager. 11  Der eksisterer i 

øjeblikket piratkopier af både iPods og iPhones i Kina, men med Apples aktive tiltag er der 

sandsynligvis tale om et isoleret regionalt problem. Patentbeskyttelsen andre steder i verden 

fungerer så vidt vides upåklageligt. 

I flere lande er man begyndt på at indføre hårdere tiltag mod brud på ophavsrettigheder. Det er 

blandt andet sket i Sverige via den såkaldte Ipred-lov, der har betydet spærring af fildelings-

tjenesten Pirate Bay. 12  I Frankrig er der også indført lovgivning, der medfører at folk, der 

bryder ophavsretsloven, kan miste deres adgang til internettet. 13 Effekten i form af øget salg af 

lovlig musik har allerede været tydelig i Sverige, men vil omvendt begrænses af, at netpiraterne 

altid vil finde nye måder, at dele deres filer. Eksperter peger derfor på, at piratkopiering 

nærmest er umuligt at komme til livs. Alligevel vurderer jeg, at flere forventede tiltag i særligt 

Europa og Nordamerika, vil kunne øge salget af lovligt musik. 

 

Markedsstrukturer 

I dette afsnit vil jeg give en beskrivelse af markedsstrukturen for de forskellige produktgrupper. 

Formålet er at danne et overblik over kendetegn såsom størrelsen, udviklingen og 

segmentering på de produktmarkeder, som Apple befinder sig i.  

Computere 

Computerbranchen er stadig i vækst, hvilket kan ses af nedenstående tabel. De estimerede 

markedsandele har jeg udarbejdet på baggrund af Apples årsrapport sammenholdt med data 

fra Euromonitor og nettet. 
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Figur 6 

Pris/$ pr enhed på verdensplan 

 
2003 2008 Udvikling 

CAGR 

03-08 Forecast 2013 Udvikling 

CAGR 

08-13 

 Stationære 882 854,7 -3 % -0,6 % 733,2 -14,2 % -3,0 % 
 Bærbare 1339 1045,3 -22 % -4,8 % 831,5 -20,5 % -4,5 % 
 Udvikling af enheder/million fordelt på computertype i USA 

 
2003 2008 Udvikling 

CAGR 

03-08 Forecast 2013 Udvikling 

CAGR 

08-13 

 Stationære 13,5 12,9 31 % 5,5 % 12,4 33,1 % 5,9 % 
 Bærbare 7,3 26,6 177 % 22,6 % 36,1 154,1 % 20,5 % 
 Stationære/bærbare 1,9 0,49 

  
0,34 

   

Geografisk udvikling i salget af computere/million  Apples 

Estimeret 

andel i 

2008 

 

2003 2008 Udvikling 

CAGR 

03-08 Forecast 2013 Udvikling 

CAGR 

08-13 

Asien og Australien 24,8 52,5 112 % 16,2 % 108,3 106,4 % 15,6 % 2,0 % 
Japan 11,5 13,5 17 % 3,3 % 14,8 9,7 % 1,9 % 2,9 % 
Østeuropa 4,4 13,7 208 % 25,2 % 25,0 82,9 % 12,8 % 0,8 % 
Latinamerika 7,3 16,7 129 % 18,0 % 22,9 37,5 % 6,6 % 6,0 % 
Mellemøsten/Afrika 7,7 15,0 96 % 14,4 % 29,0 93,3 % 14,1 % 4,5 % 
Nordamerika 20,8 39,5 90 % 13,7 % 48,5 22,6 % 4,2 % 9,7 % 
Vesteuropa 20,5 41,6 103 % 15,2 % 60,9 46,3 % 7,9 % 6,3 % 
Samlet 97,0 192,5 98 % 14,7 % 309,5 60,8 % 9,9 % 5,1 % 

Kilde: Euromonitor 

Udviklingen bør tages med et forbehold, idet der ikke er taget højde for finanskrisens 

påvirkning. Men som det ses af tabellen, er det særligt de bærbare computere, der viser en stor 

vækst i antallet af enheder, imens der stadig er en pæn fremgang i antallet af stationære 

computere. 

Væksten kommer særligt fra de fattige regioner, imens væksten er lavere i de rige regioner 

såsom Nordamerika, hvor Apple har en stærk position. For de mindre veludviklede regioner 

skyldes væksten i salget udviklingen i den disponible indkomst, der medfører flere 

førstegangskøbere i de kommende år. I de rigere regioner, hvor de fleste indbyggere i forvejen 

har adgang til computere, kan væksten både forklares med en højere penetration af bærbare 

computere pr. indbygger samt en større udskiftningsrate.  
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Af tabellen kan ses, at Apple har en relativt stærk position i Nordamerika, Vesteuropa og 

Latinamerika. For Mellemøsten/Afrika er markedsandelen meget usikker, da jeg kun har haft 

Sydafrika at forholde mig til, men den høje markedsandel i regionen kan måske retfærdiggøres 

på baggrund af en relativt skæv fordeling i den disponible indkomst, hvilket betyder, at 

computerne primært er forbeholdt de rige.  

Herudover er markedet præget af et forholdsvist stort antal producenter, hvoraf de største 

satser på et bredt kundesegment via et stort produktsortiment. De fem største producenter 

alene havde i tredje kvartal en markedsandel på 56 %, hvor HP, Dell og Acer er de 3 absolut 

største. Apple spiller en mindre rolle på markedet med en markedsandel på 5 %. Derudover kan 

nævnes et stort antal af andre producenter såsom Lenevo, Acer, Asus, Samsung, Fujitsu 

Siemens, Sony og LG, der alle satser globalt, imens der også findes mindre regionale 

producenter.  

Figur7

 

Kilde: Gartner
14

 

Segmentering 
Markedet kan deles op i flere segmenter. For Apples vedkomne er det relevant at dele 

markedet op i et erhvervssegment og et forbrugersegment. Langt de fleste virksomheder 

benytter sig af Windows baserede computere, da kendskabet til styresystemet samt prisen er 
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vigtigere faktorer end varemærket, designet og softwarepakken iLife, der følger med købet af 

en Mac. Erhvervssegmentet er derfor ikke et segment, Apple målrettet går efter. Ifølge 

investeringsbanken Piper Jaffray står erhvervssegmentet for cirka 70 % af det samlede 

computersalg, imens resten er forbrugersalg.15 Ser man bort fra styresystemet kan markedet 

deles op i yderligere 2 segmenter: 

Den første opdeling er mellem de bærbare computere og de stationære computere, der 

naturligvis adskiller sig via mobiliteten i produkterne. Efter min mening er der ikke behov for at 

opdele de stationære computere i yderligere segmenter, da forskellen i funktionaliteten og 

prisen ikke er væsentlig nok. Derimod kan det bærbare segment deles op som følger: 

Det ene segment kan enten kaldes lavsegmentet eller netbook-segmentet. Lavsegmentet 

kendetegnes ved bærbare computere til under 500 dollars, der samtidigt er ekstremt lette. Til 

gengæld er disse computere ikke specielt kraftige, hvilket tit gør dem afhængige af et simpelt 

styresystem som Linux, og mindre velegnet til spil, grafisk arbejde samt andre krævende 

opgaver. Dette segment er særligt tillokkende for brugere i udviklingslande samt brugere, der 

ønsker mobilitet, og derfor bruger den som en sekundær computer. Specielt Asus og Acer har 

succes med netbooks, men de øvrige producenter også deres versioner af netbooks. Apple har 

dog valgt at holde sig fra dette segment. Ifølge Steve Jobs fordi, Apple ikke kan finde ud af at 

producere billige computere, og heller ikke ser nogen værdi i disse typer computere.16 17 

Højsegmentet derimod, er kendetegnet ved computere, der er dyrere, men typisk også 

velegnet til de mere krævende opgaver såsom spil, grafisk arbejde mm.. Disse computere er 

typisk enten lidt tungere bærbare computer i forhold til en netbook. Apples produkter hører ind 

under dette segment. 

 

Konkurrentanalyse på computermarkedet. 

Apple er som tidligere nævnt den eneste computerproducent, der både producerer computere 

samt eget styresystem, imens hovedparten af andre computere er afhængige af Windows som 

styresystem.  
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Funktionaliteten af Mac OS sammenlignet med Windows har derfor historisk set været en 

ekstremt vigtig konkurrenceparameter for Apple, fordi forbrugeren reelt set står overfor valget 

imellem en Windows baseret computer eller en Mac baseret. Udgivelsen af Windows 95 var 

blandt andet en medvirkende årsag til at Apple kom i økonomisk uføre i halvfemserne som 

beskrevet tidligere. Samtidig har Apples stigende tendens til at vælge de samme komponenter 

som konkurrenterne blandt computerproducenterne gjort, at Apple primært differentierer sig 

via sit eget styresystem Mac OS. Jeg har derfor valgt at foretage en konkurrentanalyse af 

Microsoft i stedet for eksempelvis Dell og Hewlett Packet. 

 

Microsoft 

Microsoft er skaberen af Windows, der udbydes via licens, enten direkte til forbrugeren eller 

gennem computerproducenterne, der oftest sælger computeren med et installeret Windows. I 

modsætning til Apple er Microsoft altså ikke på samme måde afhængig af et underliggende salg 

af egne computere eftersom det reelt er ligegyldigt, om det er HP eller Dells brugere, der køber 

en licens. Udover Windows, står Microsoft også bag produkter som spillekonsollen Xbox 360, 

Office-pakken og musikafspilleren Zune mm..  

I modsætning til Mac OS bruges Windows i stor stil i både erhvervssegmentet og 

forbrugersegmentet. Windows har som tidligere nævnt vundet stor udbredelse pga. dets brug 

af licenser, hvilket samtidigt har givet en række konkurrencemæssige fordele, idet potentielle 

konkurrenter skal overkomme en række barrierer som ”switching cost”I ved at gøre 

styresystemet endnu mere brugervenligt, overkomme den manglende kompatibilitet 

softwaremæssigtII og samtidig opnå den nødvendige volumen i salget, der gør det rentabelt at 

overkomme de store udviklingsomkostninger. Markedet for styresystemer til computere er 

derfor præget af Windows som den absolut dominerende, imens Mac OS halter efter og Linux 

                                                      

I Fænomenet ”switching-cost” dækker over den relativt store indsats, det kræver at blive fortrolig med et nyt 
styresystem. 
IINetværkseksternaliteten består i, at langt de fleste programmer er kompatible med Windows pga. den høje 
markedsandel, imens de ikke er kompatible med andre styresystemer. Dette øger afhængigheden af Windows. 
bohohuhhuhj styresystem for både software-udviklere, hvilket igen øger afhængigheden for forbrugerne.    
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kun bruges af ganske få brugere. Ifølge en undersøgelse lavet i januar 200918 var 88,7 % af alle 

internetopkoblede computere afhængige af Windows, imens 9,63 % brugte Apples styresystem.  

Microsofts seneste version af Windows (Vista) har været stærkt kritiseret, da der stilles 

forholdsvist høje systemkrav til styresystemet, der gør computeren langsommere og mere 

ustabil. Selv Microsoft har indrømmet, at styresystemet ikke har været den store succes.19 

Overfor Windows Vista betragter mange brugere Apples styresystem Mac OS X Leopard som et 

mere avanceret og brugervenligt styresystem.20 Det skyldes blandt andet at Mac OS X Leopard 

virker mere stabilt, fordi styresystemet blot tilpasses til den hardware, som Apple bruger, imens 

Microsoft står overfor den udfordring, at skulle gøre sit styresystem kompatibelt med en lang 

række producenters hardware. Microsoft er endvidere hæmmet af, at være i 

konkurrencemyndighedernes søgelys grundet dets dominerende stilling, og vil derfor langt fra i 

samme grad kunne være i stand til at levere samme mængde præinstallerede programmer 

sammen med styresystemet som Apple, hvilket også mindsker brugervenligheden. 

Styresystemet har altså været en vigtig årsag til, at Microsoft har tabt markedsandele til Apple 

de senere år. 21 

Som reaktion på de tabte markedsandele og den store kritik, som Vista har fået, er Microsoft 

ved at lancere et nyt styresystem kaldet Windows 7, hvis betaversion indtil videre har fået en 

positiv modtagelse. Apple har i perioden fra 2000 og fremad lavet 5 gange så mange større 

opdateringer og 15 gange så mange mindre opdateringer i forhold til Microsoft. 22 Selvom 

Windows må forventes at blive opdateret oftere fremover for ikke at tabe markedsandele, 

vurderer jeg, at Apples med hyppigere opdateringer samt integrationen mellem hardware og 

software fortsat vil kunne levere de mest brugervenlige styresystemer.  

 

Smartphones 

I 2008 blev der solgt næsten 152 millioner enheder smartphones, hvilket udgjorde 17 % af det 

samlede mobilmarked. Markedet vil i de kommende år vokse kraftigt som følge af en øget 
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efterspørgsel på den unikke kombination af øget funktionalitet i form af internetforbindelse 

med mere samt mobilitet i forhold til computere og mobiltelefoner. 

En undersøgelse fra Palmsource viser, at omkring 40 % af befolkningen i Vesteuropa og USA på 

baggrund af de nuværende præferencer er villige til at betale for de funktioner, som en 

smartphone kan tilbyde.23 Da disse brugere generelt bruger flere penge på teknologi, udskifter 

disse brugere deres mobiltelefoner oftere end den øvrige del af befolkningen. Potentialet på 

baggrund af de nuværende præferencer er derfor større end 40 % af mobilmarkedet for de 

lande, hvor undersøgelserne er foretaget. For de øvrige dele af verdenen vil disponibel økonomi 

samt penetrationen af computere formentlig betyde, at den potentielle del af mobilmarkedet 

er endnu lavere. Undersøgelsen understreger samtidigt, at ændringer i forbrugerpræferencerne 

kan øge antallet af potentielle kunder. 

I nedenstående tabel ses det årlige salg af mobiltelefoner, hvilket vil give en indikation af 

markedet for smartphones potentiale. Via data fra IDC har jeg på baggrund af ”contry reports” 

fra Euromonitor estimeret den regionale fordeling i salget af smartphones for senere at kunne 

estimere salget mere præcist. 

Figur 8 

 

Antal mobiltelefoner i enheder/million 
  

2003 2008 Udvikling 

CAGR 

03-08 Forecast 2013 Udvikling 

CAGR 

08-13 

Asien og Australien 121,2 351,3 190 % 23,7 % 978,9 178,7 % 22,8 % 
Japan 29,0 47,5 64 % 10,4 % 57,6 21,1 % 3,9 % 
Østeuropa 31,6 65,4 107 % 15,6 % 80,3 22,8 % 4,2 % 
Latinamerika 31,8 78,7 147 % 19,9 % 158,8 101,8 % 15,1 % 
Mellemøsten/Afrika 16,8 54,1 222 % 26,4 % 128,0 136,5 % 18,8 % 
Nordamerika 75,9 133,4 76 % 11,9 % 157,9 18,4 % 3,4 % 
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Vesteuropa 103,3 155,4 50 % 8,5 % 189,8 22,1 % 4,1 % 

Samlet 409,6 885,7 116 % 16,7 % 1751,2 97,7 % 14,6 % 

  

Samlet mobilsalg i 2008 
Andel af 

mobilmarkedet Smartphone salg i 08 

Apples 

Markedsandel 
Asien og Australien 351,3 8 % 29 2,1 % 

Japan 47,5 44 % 21 2,9 % 

Østeuropa 65,4 18 % 12 6,0 % 

Latinamerika 78,7 16 % 13 6,0 % 

Mellemøsten/Afrika 54,1 15 % 8 2,0 % 

Nordamerika 133,4 28 % 37 19,9 % 

Vesteuropa 155,4 20 % 32 10,6 % 

Samlet 885,7 17 % 152 9,0 % 

Kilde: Euromonitor, IDC og egen tilvirkning 

 

Segmentering og konkurrentanalyse i smartphone markedet. 

Markedet er domineret af Nokia, der er absolut markedsdominerende, som fortsat taber 

terræn. Alene i fjerde kvartal var andelen nede på 41 %, imens blandt andet Samsung og Apple 

spiller en stadig stigende rolle. Apples forøgelse af andelen fra 2007 til 2008 skyldes, at salget af 

iPhone 2g oprindeligt blev solgt i 4 lande, imens den nyere iPhone 3g i dag udbydes i over 70 

lande. Alene i Nordamerika havde Apple en markedsandel på 20 %. Herudover ses selskaber 

som HTC, RIM, Sony Ericson og Sharp med relativt store markedsandele, imens flere spillere 

meldes på vej. Branchen er altså domineret af velkendte elektronikproducenter. 

Figur 9 

 

Kilde: Gartner 
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Selv om Apples iPhone hører til i den dyrere ende, når der også tages højde for 

mobilabonnementet er produkternes pris stadig så meget lig hinanden, at det efter min mening 

endnu er svært at definere et decideret høj og lavsegment. Motivet bag købet af en 

smartphone giver dog en mulighed for at dele markedet op i følgende to segmenter: 

Underholdningssegmentet: Kunderne i dette segment har primært købt deres smartphone til 

underholdningsmæssig brug. Førstegangskøbere i dette segment vil ifølge en undersøgelse 

foretaget af Palmsource Inc. typisk have købt en iPod, Nintendo gameboy eller anden mobil 

forbrugerelektronik med det formål at blive underholdt. Køberen er typisk ung, dvs. fra 

gymnasiet og op til sidst i tyverne. De vigtigste funktioner for underholdningssegmentet er 

muligheden for at lytte til musik, spille spil, se musikvideoer osv.. Undersøgelsen fra Palmsource 

viser, at cirka hver tredje potentielle kunde af en smartphone vil have underholdning som 

købsmotiv. 

Erhvervssegmentet: Kunderne i dette segment vil typisk bruge deres smartphone som et 

arbejdsredskab, og værdsætter derfor applikationer såsom e-mail, dokumentbehandling og 

regneark. Kalender er også vigtigt, fordi erhvervsfolk ofte har en travl hverdag med skemalagte 

møder ”face to face”. Pga. de noget mere rationelle købsmotiver, spiller andre faktorer såsom 

pris, specifikke systemkrav, datasikkerhed og support ofte en vigtigere rolle end i 

underholdningssegmentet.  

En smartphone der er målrettet erhvervssegmentet kan dog godt bruges til at spille spil eller til 

at lytte til musik, fordi også kunderne i erhvervssegmentet somme tider har brug for at blive 

underholdt. Omvendt kan en smartphone målrettet underholdningssegmentet også i mange 

tilfælde bruges til e-mail, dokumentbehandling osv. Den afgørende sondring mellem de to 

segmenter er, hvad smartphonen er bedst egnet til, da dette typisk vil veje tungt i valget af den 

konkrete smartphone.   
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Konkurrentanalyse på smartphonemarkedet. 

Før Apples indtræden på markedet havde den teknologiske udvikling på smartphonemarkedet 

fokuseret meget på funktioner på bekostning af brugervenlighed, hvilket betød komplekse 

brugerflader og lav brugervenlighed, og at de fleste brugere er faldet tilbage på blot at benytte 

taleopkald og sms. Professor i kognitiv videnskab Donald Norman fandt i 1998 ud af, at der 

fandtes et teknologisk balancepunkt, hvor brugerne i stedet for at efterspørge mere teknologi i 

stedet gik højere op i brugeroplevelsen dvs. brugerflade og brugervenlighed.III 

Apples succesfulde indtræden indikerer, at brugerne har nået til dette teknologiske 

balancepunkt. Styresystemet er blevet en afgørende konkurrenceparameter, da kun ganske få 

producenter skiller sig ud på den hardwaremæssige front.  Endvidere er styresystemet samt de 

applikationer, der er tilgængelig for brugeren, den vigtigste indikator for, om den enkelte 

smartphone er målrettet erhvervslivet eller underholdningssegmentet. Følgende 

konkurrentanalyse baseres derfor på udviklingen af styresystemerne: 

 

RIM 

Producenten Research in Motion har igennem styresystemet RIM, valgt at fokusere på 

applikationer såsom dokumentbehandling, mails og skræddersyede forretningsløsninger 

tilpassede de enkelte brugeres behov. RIM står bag den populære smartphone model 

Blackberry, der er særligt målrettet det Nordamerikanske erhvervsliv.24 Gennem BlackBerry 

App World har brugeren visse muligheder for at downloade spil og musik, men med forholdsvis 

få tilgængelige applikationer sammenlignet med Apple vil Blacberry’en være en smartphone, 

der næppe kan konkurrere med Apple i underholdningssegmentet.25 Omvendt vil Apple få 

svært ved at kapre kunder fra RIM i erhvervssegmentet, pga. de skræddersyede 

forretningsløsninger samt virksomhedens muligheder for selv at implementere egen software i 

Blacberry’en. 

 
                                                      

III Bilag 3 
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Android 

Android er et linux-baseret styresystem, udviklet af Google og senere hen Open Handset 

Alliance, et konsortium bestående af både hardware, software og telekommunikations 

selskaber, der tilsammen danner en stærk alliance. Styresystemet bruges af blandt andre HTC, 

Samsung og LG. I modsætning til andre styresystemer er Android en åben platform, hvilket 

giver brugeren mulighed for at udvikle og installere egne programmer samt at dele sine 

programmer med andre. 26   

Mulighederne med styresystemet gør det svært at kategorisere Android-baseret mobiler, da 

det er op til den enkelte bruger at sammensætte programmerne på smartphonen. Medmindre 

brugeren udelukkende holder sig til startmenuen, der er fyldt med Goggle applikationer, kan 

styringen af styresystemet være problematisk, da det kan kræve teknisk snilde at udnytte linux-

platformen fuldt ud. 27 Desuden kritiseres udbuddet af applikationer på Android market for at 

være for smalt. 

Den nuværende succes samt det faktum, at Google på nuværende tidspunkt er i gang med at 

øge udbuddet af services gør, at Apple efter min mening bør tage truslen fra Android alvorligt 

på trods af, at flere analytikere tvivler på Android i længden.28 

 

Windows Mobile 

Microsoft har med Windows mobile gjort styresystemet tilgængeligt for alle smartphone 

producenterne gennem licenser på samme måde som det Windows, vi kender fra computeren. 

Styresystemet har hidtil primært været rettet mod erhvervssegmentet, men Microsoft har 

udtrykt ambitioner om i fremtiden også at være en seriøs konkurrent i 

underholdningssegmentet. Dette vil komme til at ske via Windows Mobile Marketplace. 

Windows Mobile vil næppe opnå den samme markedsdominans som styresystemet til 

computerne, da der ikke er de samme adgangsbarrierer som på computermarkedet.IV Alligevel 

                                                      

IV Switching cost og manglende kompatibilitet af software.  
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kan Microsoft drage fordel af udviklingen af Windows, idet nogle af udviklingsomkostningerne 

og erfaringerne må forventes at gå igen, ligesom ligheden med det velkendte Windows fra 

computerne vil appellere til mange brugere. 

Selve produktet har dog fået en del kritik for at være kedeligt, besværligt og langsomt, hvilket 

tillægges integrationsudfordringerne mellem hardwaren og softwaren, da styresystemet skal 

tilpasses over 100 forskellige modeller. 29 Derfor har stort set alle producenter valgt at løse 

problemet ved selv at udvikle deres egen brugervenlige brugerflade, der bruger Windows 

Mobile som det bagvedliggende styresystem. Problemet har Microsoft tænkt sig at løse ved at 

nedbringe antallet til et mere overskueligt niveau, for dermed at kunne tilbyde et mere 

konkurrencedygtigt styresystem. Selvom Windows Mobile langt fra har det bedste styresystem i 

øjeblikket, vurderes Microsoft af flere analytikere som en seriøs konkurrent til Apple, der har 

midlerne til at øge den nuværende markedsandel på 11,8 % i 2008 grundet deres enorme 

kapitale ressourcer samt erfaring med styresystemer til computere.30 

 

Symbian 

Symbian er pt. det mest anvendte styresystem. Symbian Foundation er selskabet bag og ejes af 

Nokia, der valgte at opkøbe hele selskabet efter at have deltaget i et partnerskab bestående af 

blandt andre af Fujitsu, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sharp og Sony Ericsson. Visionen er, at 

levere et gratis open source-system, der er industriens mest komplette og dokumenterede 

operativsystem for at kunne stimulere innovation i mobil-industrien.  

Styresystemet, der både bruges i underholdnings og erhvervssegmentet taber for tiden 

markedsandele, fordi selskabet har haft svært at følge med den stærke udvikling af 

konkurrenternes styresystemer. Med Nokias overtagelse er der dog lanceret en aggressiv plan, 

der blandt andet går ud på, at der arbejdes med 5 versioner på en gang, der vil betyde, at 

styresystemet opdateres langt oftere end konkurrenternes. 31 Samtidig har Symbian opbakning 

fra en lang række virksomheder, heraf blandt andre Samsung og Sony Ericson, der er foran 

konkurrenterne på hardwarefronten med de mest avancerede kameraer, hvilket vil appellere 

stærkt til eksempelvis det japanske marked.  Et problem ved nonprofit-modellen er, at 
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modellen på den ene side er afhængig af støtte fra en lang række virksomheder, der samtidig 

selv vil åbne deres egne applikationsbutikker. Dette kan skabe sammenarbejdsvanskeligheder 

og gøre udviklingen af applikationer til Symbian for fragmenteret, idet tredjepartsudviklere af 

applikationer eksempelvis kan nøjes med at gøre deres applikationer kompatible med hardware 

fra en bestemt producent.32 Alt andet lige vil det mindske udvalget af tilgængelige applikationer 

for brugerne. Trods de aggressive udviklingsplaner vurderer analytikere, at Symbian forsat vil 

tabe markedsandele, idet kompetencerne hos Nokia og dets sammenarbejdspartnere primært 

ligger i hardwaren og ikke i softwaren. 33 

 

webOS 

webOS er et styresystem, der udgives senere på året af den tidligere PDA-producent Palm. 

Systemet skulle efter sigende være meget anderledes end Palms gamle styresystem, der hidtil 

blot har resulteret i en markedsandel på få procenter. Med styresystemet vil Palm forsøge at 

ramme folk, der både har brug for erhvervsmæssig funktionalitet samt underholdning. I 

udviklingen af det nye system har Palm blandt andet hentet flere tidligere Apple-ansatte, 

hvilket har resulteret i et produkt, der vil imponere på baggrund af dets touch-features samt 

dets intuitive brugerflade. 34 De mange ligheder med iPhones styresystem har fået Apple til at 

advare mod potentielle brud på patentrettigheder, og netop pga. de mange ligheder forventes 

Palms smartphones at være en reel trussel mod iPhone. Omvendt har Palm slet ikke samme 

brand værdi og vil derfor ikke få den samme mængde omtale som Apple, hvorfor analytikerne 

ikke mener, at Palm vil få samme succes som Apple.35 

 

Bærbare musikafspillere 

Markedet for digitale bærbare musikafspillere er domineret af Apples iPod. Dominansen kan 

tillægges flere årsager. Blandt andet var Apple en af de første producenter, der satsede på de 

digitale musikafspillere, der sidenhen er blevet forbrugerens foretrukne afspillere, fordi digital 

musik er forholdsvis nem at hente samt billigere i forhold til eksempelvis en cd, og fordi de 

bærbare digitale musikafspillere er det mest mobile produkt. Endvidere har Apple tilbudt en 
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serie bærbare digitale musikafspillere i et unikt design, med avanceret teknologi, brugervenlig 

brugerflade, integreret mulighed for at købe musik (iTunes) samt et brandimage, som ingen af 

konkurrenterne har kunnet overtrumfe. 

 Andre elektronikfabrikanter såsom Microsoft, Samsung, Creative og Sony, er kendte brands, 

der med tiden har forsøgt med mindre succes at gøre indhug i Apples markedsandel. Herudover 

findes et ukendt antal private labels, dvs. mærker, hvor større kæder som Walmart og Best Buy 

Co. Inc. står bag. Ikke overraskende er det i Vesteuropa og Nordamerika, at dominansen er 

størst. 

Markedet kan deles op i et høj og lavsegment. I lavsegmentet er forbrugerne meget 

prisfølsomme, og ønsker sig derfor primært en musikafspiller til billige penge. Varemærket 

samt ekstra funktionalitet såsom videoafspilning, trådløs internetforbindelse med mere betyder 

ikke det store for denne type forbruger. Denne type forbruger er målgruppen for ”private 

labels”, imens eksempelvis visse produkter i Creative og Sony også har produkter i dette 

segment. 

Det andet segment kan betegnes som højsegmentet. Forbrugere i dette segment betaler gerne 

mere, men forventer til gengæld design, varemærke og funktionalitet i form af mindre 

størrelse, internetforbindelse eller videoafspilning. Heri finder man Apple, Creative, Samsung, 

Microsoft og Sony. Produkter i dette segment kan koste 10-20 gange mere end produkter i 

lavsegmentet.  

På baggrund af data fra Euromonitor har jeg udarbejdet nedenstående tabel vedrørende 

udviklingen i markedet. Euromonitor har kun overordnede data, der indeholder samtlige 

bærbare medieafspillere, herunder bærbare radioer, dvd-afspillere mm. Derudover findes der 

også individuelle ”contry reports”, hvor der findes oplysninger omkring Apples markedsandel i 

forhold til samtlige bærbare medieafspillere samt konkret data for både mp3-afspillere og 

bærbare multimedieafspillere. 

Det samlede salg af bærbare musik afspillere har jeg udregnet på baggrund af mp3-afspillernes 

og de bærbare multimedieafspilleres andel af de samlede bærbare medieafspillere fra op til 



34 
 

flere specifikke lande i den pågældende region. Endvidere er markedsandelen estimeret på 

baggrund af Apples salg af enheder i hver region i forhold til de estimerede marked. Da der er 

tale estimater, skal tallene blot tages vejledende.V 

Desværre oplyser Euromonitor ikke deres forudsætningerne bag deres forecast, men jeg har 

alligevel forholdt mig kritisk til af følgende grunde. Ser man på den historiske udvikling i salget 

af iPod enheder, lader det til, at udviklingen på markedet er ved at flade ud. Ser man derimod 

på udviklingen i Euromonitors budgettering, forventes markedet over en 10-årig periode at 

blive næsten 3 gange så stort. Ifølge de forskellige ”Contry Reports”, vil væksten være drevet af 

en kombination af forskellige faktorer såsom større udskiftningsrate, lavere priser samt en stor 

vækst i de bærbare multimedie afspillere, dvs. de afspillere, der kan mere end bare at spille 

musik. 

Med en forventet langsommere teknologisk udvikling på markedet i fremtiden, bør 

forbrugernes behov for at udskifte deres musikafspillere mindskes. Samtidig vurderer jeg, at 

Euromonitor undervurderer truslen fra mobiltelefoner og smartphones. For de større 

multimedie afspillere vil der være en stor substitutionstrussel fra smartphones og andre 

avancerede mobiltelefoner, idet man med et produkt kan erstatte flere og dermed samlet set 

opnå større mobilitet og samtidig spare nogle penge, fordi man blot kan nøjes med et produkt. 

Tendensen er allerede tydelig i Japan, hvor det er avancerede mobiltelefoner, der bruges til at 

afspille musik, og derfor får markedet for digitale musikafspillere til at falde. 

Som konsekvens har jeg med undtagelse af Japan, hvor jeg mener at denne substitutionstrussel 

er indregnet, justeret salget særligt i USA og Vesteuropa. I USA, hvor markedet næsten er 

mættet, har jeg antaget et fald på 2 % årligt, imens væksten i Vesteuropa er sat til 0 %, da 

markedet ifølge de udarbejdede tal endnu ikke er mættet. På de øvrige markeder har jeg 

antaget, at substitutionstruslen vil halvere væksten over 5 år, idet jeg dog stadig er af den 

opfattelse, at et øget pc-salg vil medføre et øget salg af musikafspillere. 

                                                      

V Bilag 2 
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Figur 10 

  Antal enheder/million bærbare musik afspillere   
2008 

Andel   2003 2008 Udvikling 

CAGR 

03-08 Forecast 2013 Udvikling 

CAGR 

08-13 

Asien og Australien 2,0 24,8 1132 % 65 % 53,0 114 % 16 % 8 % 

Japan 3,1 6,1 95 % 14 % 5,4 -12 % -2 % 5 % 

Østeuropa 0,3 5,0 1633 % 77 % 6,8 36 % 6 % 16 % 

Latinamerika 0,1 2,5 2019 % 84 % 4,3 74 % 12 % 13 % 

Mellemøsten/Afrika 0,6 1,0 72 % 11 % 1,6 52 % 9 % 2 % 

Nordamerika 3,2 48,5 1405 % 72 % 43,9 -10 % -2 % 67 % 

Vesteuropa 7,3 39,1 439 % 40 % 39,1 0 % 0 % 49 % 

Samlet 16,6 127,1 664 % 50 % 154,1 21 % 5 % 43 % 

Kilde: Euromonitor 
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Porters five forces 

Porters five forces blev oprindeligt udviklet som en model til at vurdere en branches 

profitpotentiale, men kan også bruges til at vurdere de kræfter, der påvirker konkurrencen. Jeg 

har valgt at analysere brancheforholdene, da det vil kunne danne grobund for valuedrivers 

såsom omsætningsudviklingen og bruttomarginen. 

 

Adgangsbarrierer 

Computere 

Tilbage i halvfjerdserne var teknologien endnu så ny, at ganske få havde den fornødne viden til 

at udvikle computere. Med tilgængeligheden af branchestandarder på komponentområdet og 

Windows som styresystem er teknologisk viden ikke længere en reel adgangsbarriere.  

Tilgængeligheden af de samme komponenter betyder endvidere, at det er svært at 

differentiere sig. Adgang til de rette distributionskanaler er heller intet problem, fordi det 

blandt forbrugere ikke er unormalt, at købe computeren over nettet. Dell eksempelvis, 

distribuerer udelukkende over nettet. 

Derimod ligger der betydelige adgangsbarrierer i de enorme stordriftsfordele i produktudvikling 

samt salgs og marketingsomkostninger. Endvidere er det ekstremt vigtigt for mange kunder, at 

virksomheden har ry for at udvikle stabile computere. 

 

Smartphones 

Teknologien bag smartphones er relativt ny, hvilket gør forsknings og udviklingsomkostningerne 

i forbindelse med udviklingen af en smartphone høje. Kapitalkravene vil derfor udgøre en 

væsentlig hindring for en helt ny spiller på markedet, men vil dog mindskes, hvis producenten 

gør brug af et af de nuværende styresystemer. Det særlige ved smartphones er dog, at 

smartphones er en teknologisk konvergens mellem computere og mobiltelefoner. Teknologien 

minder derfor både om mobiltelefoner og computere, hvilket mindsker 
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udviklingsomkostningerne væsentligt for producenter, der i forvejen har erfaring med at 

sammensætte computere og mobiltelefoner. Mange mobiltelefonproducenter er derfor på 

markedet, imens flere større computerproducenter meldes på vej. Disse potentielle 

indtrængere har igennem deres salg af computere let adgang til distributionskanalerne. Samlet 

set vurderer jeg dog pga. den nyere teknologi, at der er tale om relativt betydelige 

adgangsbarrierer.   

 

Bærbare digitale musikafspillere 

Bærbare digitale musikafspillere behøver ikke at være teknologisk avancerede, da 

musikafspilning er en relativt simpel funktion. Størrelsen af salgs og marketingsomkostningerne 

kan variere, idet en stor gruppe af forbrugere i vesten har mærkevarepræferencer, imens 

brandet spiller en mindre væsentlig rolle blandt fattigere forbrugere. Der er derfor ikke 

nødvendigvis de store kapitalkrav ved indtrængning. Der er endvidere en bred adgang til 

distributionskanaler såsom internetsider, supermarkeder og elektronikbutikker. iTunes 

markedsandel har tidligere udgjort en væsentlig barriere, fordi den udbudte musik kun kunne 

spilles på en iPod til trods for den relativt lette adgang til andre musikbutikker samt ulovlig 

kopieret musik. Dermed var man bruger tvunget til at købe en iPod, hvis man ville gøre brug af 

sin iTunes-musik. iTunes sælger dog ikke længere beskyttet musik, hvorfor jeg samlet vurderer, 

at adgangsbarriererne er lave. 

På markedet for bærbare digitale musikafspillere har visse producenter dog differentieret sig 

ved at gøre deres produkter til mere end bare en musikafspiller. Muligheder for at se 

musikvideoer, internetforbindelse osv. er med til at øge den teknologiske kompleksitet. 

Herudover er mange iPod-brugere loyale kunder, der næppe udskifter iPoden med et andet 

mærke. I det segment, Apple sigter efter, er der betydelige stordriftsfordele ved marketing 

samt produktudvikling. Truslen fra nye indtrængere vil derfor ikke i samme grad påvirke Apple 

som andre producenter. 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Antallet af leverandører af de forskellige komponenter varierer fra komponent til komponent.  

Eksempelvis er der relativt få producenter af visse LCD-skærme, mikroprocessorer, optiske drev 

og integrerede kredsløb, imens der derimod findes et stort antal producenter af 

hukommmelseskort og ram.36 

Leverandørernes generelle forhandlingsstyrke er derfor af varierende styrke, hvor leverandører 

af særlige komponenter vil have en større forhandlingsstyrke end leverandører af mere almene 

komponenter. 

Specielt for Apple gælder, at optimering af forbrugeroplevelsen kræver, at Apple binder sig til 

et fåtal af leverandører, idet optimering af styresystemerne kræver en ordentlig integration 

mellem hardware og software. Dette opnås kun, hvis softwarens systemkrav matcher 

hardwarens ydeevne, hvilket forklarer, hvorfor alle Apples computere leveres med processorer 

og grafikkort fra de samme producenter (Intel og Nvidia). Apples større afhængighed af disse 

leverandører i forhold til andre producenter, hvis udskiftning af leverandører vil være mere 

problemfri, øger isoleret set leverandørernes forhandlingsstyrke. Omvendt er Apple en så 

attraktiv kunde pga. Apples enorme likvide midler, samt den mængde, som Apple aftager, at 

Apple formentlig har opnået en ligeværdig aftale, inden forhandlingsaftalerne indgås. 

Den samlede vurdering er derfor, at leverandørernes generelle forhandlingsstyrke overfor både 

branchen og Apple er middel. 

 

Købernes forhandlingsstyrke 

Afgørende for købernes forhandlingsstyrke er koncentrationen af køberne.  Eftersom 

koncentrationen af slutbrugerne er lav37, er deres forhandlingsstyrke ligeledes lav. 

Man må dog ikke glemme forhandlernetværket, idet en væsentlig andel af produkterne sælges 

uden om Apples hjemmeside og Apples egne butikker. Disse forhandlere omfatter 

elektronikforretninger, online-butikker, supermarkeder og indkøbscentre, der alle vil have del i 

salget af Apples produkter. Efterspørgslen fra forhandlerne afhænger i sidste ende af 
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slutbrugerens efterspørgsel, der i skrivende stund må siges at være ret høj. Omvendt er Apple 

afhængig af dette netværk, fordi produkternes tilgængelighed samt salgsindsatsen og 

rådgivning omkring produkterne er vigtig for omfanget af salget. 38 En udnyttelse af den svage 

koncentration vil få forhandlerne til at slække på salgsindsatsen af produkterne. Apple har 

således en høj forhandlingsstyrke i forhold til forhandlerne, men vil på grund af 

interessefællesskabet være forholdsvis afbalanceret. 

 

Truslen fra substitutter. 

Computere 

Umiddelbart er der ingen produkter, der i øjeblikket helt kan udskifte computeren. En 

computer udfylder en bred vifte af behov såsom tekstskrivning, regneark, spil, musik, internet, 

film osv. Det produkt, der er tættest på at udfylde de samme funktioner og behov er en 

smartphone, der dog er mindre velegnet til tekst og regneark, krævende spil, grafikbehandling 

mm. Selvom den teknologiske udvikling går i retning af stadig kraftigere komponenter, har jeg 

svært ved at forestille mig, at man fremover vil erstatte computere i højsegmentet med en 

smartphone, fordi visse opgaver kræver en forholdsvis stor skærm, mus og tastatur. Derimod vil 

de i øjeblikket populære netbooks i høj grad være truet af udbredelsen af smartphones 

efterhånden som prisen falder, idet en smartphone kan opfylde samme behov med en større 

mobilitet.  

Smartphones 

Da smartphones er en konvergens af mobiltelefoner, bærbare musikafspillere, kameraer samt 

PDA’er, er det kombinationer af disse produktgrupper, der netop nu udgør substitutionstruslen.  

Den primære funktionalitet er dog telefonen. Godt nok er der langt mere funktionalitet i en 

smartphone, men grundet den relative store prisforskel, vil mange formentlig foretrække en 

almindelig mobiltelefon evt. i kombination med en netbook, der sammen vil kunne opfylde 

mange af de samme behov. En anden oplagt kombination er de mest avancerede bærbare 

musikafspillere i kombination med en almindelig telefon, såfremt brugeren har et ønske om at 
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blive underholdt. I takt med at prisen på en smartphone falder, vil substitutionstruslen fra disse 

kombinationer falde pga. brugernes ønske om øget mobilitet. 

 

Bærbare digitale musikafspillere. 

Substitutionstruslen fra andre bærbare musikafspillere såsom cd-afspillere, minidiscafspillere, 

radioafspillere er forholdsvis lille, fordi bærbare digitale musikafspillere ofte er det mest mobile 

produkt uden at være specielt dyrere end tilsvarende produkter. Endvidere vil muligheden for 

at se musikvideoer med mere på visse bærbare digitale musikafspillere mindske 

substitutionstruslen.  

Den primære substitutionstrussel kommer altså ikke fra andre bærbare musikafspillere, men fra 

mobiltelefoner samt smartphones, fordi det øger forbrugerens mobilitet blot at rende rundt 

med et produkt frem for to forskellige produkter. Endvidere er det muligt at se musikvideoer på 

smartphones. Man opnår altså en højere mobilitet i hverdagen og den præcis samme 

funktionalitet som ved de bærbare digitale musikafspillere. Substitutionstruslen er derfor størst 

for de lidt større digitale musikafspillere, og mindre for de allermindste afspillere til brug under 

eksempelvis løbeturen, fordi en smartphone indenfor en overskuelig tid næppe opnår samme 

størrelse som de mindste afspillere. 

Truslen vil vokse efterhånden som flere mobiltelefoner kan kobles til computeren, fordi det er 

nemmest at hente musikken via computeren.  

 

Konkurrencesituationen for virksomheden 

Af fælles konkurrenceparametre på de forskellige markeder kan nævnes kvalitet og 

pålidelighed, brugervenlighed, produkt features, marketing og distributionskvalitet, service og 

support, virksomhedsimage, hyppige produktlanceringer, design performance og pris. 
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Computere 

Konkurrencen er intens, som følge af de mange producenter på markedet. Flere aktører 

forsøger at forsvare eller øge deres markedsandel ved aggressivt at sænke prisen på 

produkterne. 39 At prisen er blevet en af de væsentligste parametre er forventeligt i et marked, 

hvor der ikke eksisterer de helt store muligheder for at differentiere sig væsentligt. 

Producenterne er derfor begyndt at fokusere i højere grad på designet af deres produkter. 

Prispresset kommer særligt fra producenterne af mini-pc’er i de asiatiske lande, der satser på 

billige, lette og mindre funktionelle computere. 

I højsegmentet er produkterne knapt så prisfølsomme, men selv dette segment må forventes at 

blive påvirket af de aggressive prissænkninger. Med Apples differentierede produkter, vil den 

intense konkurrence formentlig ramme Apple mindre hårdt. Jeg forventer endvidere, at 

konkurrencen på prisen i nogen grad vil aftage, efterhånden som netbooks mister deres appel i 

de rigere regioner grundet substitutionstruslen fra smartphones.  

 

Smartphones 

Markedet for smartphones er stadig i en rivende teknologisk udvikling, hvor det gælder om at 

være hurtig til at introducere, videreudvikle og tilpasse teknologi, der hidtil har været den 

primære konkurrenceparameter. Dette gælder primært styresystemerne, hvor brugerfladen er 

afgørende for den brugervenlighed, der skal til for at udnytte produktet optimalt, men også i 

nogen grad på komponentsiden, hvor processorerne bliver kraftigere, netværkskortene bedre, 

kameraerne bedre, skærmene mere trykfølsomme osv.. Omvendt har prisen hidtil ikke spillet 

den helt store rolle. 

Konkurrencen må fremover forventes at intensiveres i de kommende år, hvor prisen vil blive en 

vigtigere parameter. Dette vil ske i takt med, at producenter af billige mini-pc’er går ind på 

markedet. Eksempelvis har netbook producenten Acer allerede annonceret planer om at 

lancere en smartphone til under 400 kr.40 
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Bærbare digitale musikafspillere 

Eftersom det er småt med den teknologiske fremgang, bliver reklame og marketing samt 

brandimage og pris stadig vigtigere faktorer i konkurrencen, da det er svært at differentiere sig 

funktionelt. Specielt i Nordamerika og Vesteuropa vurderes den vigtigste 

konkurrenceparameter at være brandet, hvorfor mange af konkurrenterne ikke længere er en 

reel udfordrer til Apple. På øvrige markeder vil Apples status i forhold til de andre mærker samt 

prisen derimod være de faktorer, der bestemmer markedsandelen og prisnedsættelser er 

derfor typisk det, der sælger konkurrenternes produkter. 

 

Konklusion 

Analysen viser, at der er forholdsvis høje adgangsbarrierer på de segmenter, som Apple 

befinder sig i, grundet stordriftsfordele i produktudvikling og markedsføring. Endvidere er 

købernes forhandlingsstyrke er lav imens leverandørernes forhandlingsstyrke er middel. Der er 

umiddelbart ingen grund til at tro, at dette vil ændre sig i de kommende år. 

Omvendt er de digitale musikafspilleres eksistens alvorligt truet af substituerende produkter i 

form af musikafspillende mobiltelefoner og smartphones. Derimod må man på baggrund af en 

lav substitutionstrussel forvente, at både computerne og smartphones er produktgrupper, der 

endnu har lange livscyklusser. 

Endelig vil intensiveringen af den interne konkurrence med prisen som vigtig 

konkurrenceparameter på samtlige af Apples produktmarkeder medføre, at priserne på 

produkterne vil falde, hvilket må forventes at medføre en mindsket indtjeningsmargin i 

branchen. Omvendt vil Apple igennem dets differentierede produkter være mindre udsat for 

konkurrencepresset, hvorfor der er grund til at tro, at Apples indtjeningsmargin vil være mindre 

negativt påvirket end de øvrige konkurrenters. 
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Analyse af kernekompetencer og kerneressourcer 

Jeg har valgt en praktisk tilgang ved vurderingen af Apples ressourcer og kompetencer ved at 

stille følgende 4 spørgsmål for at danne et overblik over Apples fremtidige konkurrenceevne: 

Value: Er virksomheden i stand til at udnytte ressourcen/kompetencen til at skabe værdi ved at 

eliminere trusler eller udnytte markedsmuligheder. 

Rarity: Er ressourcen/kompetencen i hænderne på relativt få virksomheder 

Imitability: Er det vanskeligt eller dyrt at udvikle, opnå eller kopiere ressourcen/kompetencen. 

Non-substitutability: Kan ressourcen/kompetencen udskiftes med andre 

ressourcer/kompetencer.  

Som bilag til analysen har jeg valgt at lægge min vurdering af den ledelsesmæssige situation i 

bilag 4, da Steve Jobs som bekendt er vendt tilbage fra sin sygdomsorlov.  

 

Produktudvikling. 

Apple har tradition for at udvikle innoverende produkter indenfor både software og 

elektronikprodukter, der blandt andet siden 2001 har budt på iTunes, iLife, iPod og iPhone.   

Værdi: Produktudviklingen er en af Apples absolut vigtigste kernekompetencer, fordi det at 

kunne levere den bedste samlet pakke er en vigtig del af Apples differentieringsstrategi, i stedet 

for som konkurrerende virksomheder at gå målrettet efter lavprissegmentet på 

computermarkedet. 

Som de tidligere analyser viser, er elektronikbranchen under konstant teknologisk udvikling. 

Med kernekompetencer indenfor udvikling af både software og elektronikprodukter er det 

muligt for Apple at forsvare eller øge markedsandelen på diverse produktområder ved enten at 

videreudvikle softwaren i produkterne eller at ændre sammensætningen i de forskellige 

komponenter, således at der konstant skabes brugervenlige produkter, der giver forbrugeren 

en endnu bedre oplevelse.  Den konstante udvikling af styresystemet i både computerne og 
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smartphones vil derfor være vigtige konkurrenceparametre både nu og i fremtiden. Dette 

afspejles i den hyppighed, hvormed Apple opdaterer sine styresystemer. Kompetencen er 

endvidere vigtig, fordi den i fremtiden giver mulighed for at gå ind på nye relaterede 

produktområder. 

Ved at gå over i andre produktområder har Apple endvidere kunnet gøre brug af de synergier, 

der ligger i at kunne overføre udvikling af software fra computerne til de andre produktgrupper, 

hvilket andre producenter af smartphones og computere ikke har mulighed for at gøre 

(Microsoft og Google undtaget). Endelig har Apple udnyttet sine kompetencer i at udvikle 

elektronikprodukter og software til, at koble ekstra services til de oprindelige produkter såsom 

iTunes i iPoden eller App store i iPhone.  

Rarity: Kompetencer indenfor udvikling af elektronikprodukter er ikke en sjældenhed. Heller 

ikke på de produktområder, hvor Apple befinder sig. Derimod må kompetencen indenfor 

udvikling af software i form af styresystemer siges at være sjælden, og det er i virkeligheden 

her, at Apple bruge sine kræfter.41 

På markedet for smartphones er der ikke de samme problemer med ”switching-cost” og 

netværkseksternalitetter, da der ikke findes standardprogrammer, der bruges på tværs af alle 

smartphones, og fordi de opgaver der løses på en smartphone er mindre avancerede end på en 

computer. Derfor er antallet af styresystemer til smartphones større end på 

computermarkedet. 

Apple er dog den eneste producent, der formår både at kunne udvikle styresystemer til både 

computere og smartphones og samtidig kunne udvikle elektronikprodukter. Det giver Apple den 

konkurrencemæssige fordel, at softwaren ikke skal tilpasses mange forskellige skærmstørrelser, 

indtastningsmuligheder og forskellig hardware.42 Selvom kompetencen i at udvikle 

styresystemer altså ikke er unik, er det alligevel anerkendt, at Apples produkter særligt 

udmærker sig ved styresystemerne i forhold til konkurrenternes. 

Robusthed: Apple gør ofte brug af søgsmål ved eventuelle brud på patentrettigheder, men det 

er svært at forhindre, at konkurrenterne lader sig inspirere af Apple. Selvom Apple siges at have 



45 
 

førertrøjen på ift. udviklingen af det mest avancerede og brugervenlige styresystem til både 

computerne og smartphones, er det nødvendigt for Apple konstant at forbedre sig for at 

beholde førertrøjen.  

 Om Apple forsat vil være i stand til at udvikle succesprodukter afhænger af dets evne til at 

udvikle og tilpasse sig i et dynamisk samfund, hvor brugernes krav og behov konstant ændrer 

sig. 43 Reelt set er der fire grunde til, hvorfor jeg tror på, at Apple fortsat vil kunne være i stand 

til at udvikle produkter, der vil appellere til brugerne, og evt. gå ind på nye produktmarkeder: 

Apples konkurrencemæssige fordele i integrationen mellem software og hardware, synergien i 

udviklingen af software på tværs af produkterne, Apples inddragelse af de allermest loyale fans 

i produktudviklingen samt Apples enorme likvide midler, der vil kunne sætte skub i 

produktudviklingen, hvis det findes nødvendigt. 

Apples fordel i integrationen mellem software og hardware i forhold til eksempelvis Microsoft 

kan til en hvis grad mindskes ved, at Microsoft indgår tættere relationer med 

computerproducenternes underleverandører. Det vil således være en oplagt mulighed for de 

komponentdele, hvor en enkelt producent har en væsentligt større markedsandel end de øvrige 

producenter, eksempelvis producenten af processorer Intel. Der skal dog ske en kraftig 

konsolidering på komponentmarkedet for, at Apple vil miste sin konkurrencefordel. 

 

Substituerbarhed: Evnen til at være innovativ og produktudvikle kan til en vis grad substitueres 

med evnen til at producere billigt og dermed være i stand til at levere produkter, der typisk vil 

være lidt mindre funktionelle, men omvendt vil være billigere. Her er netbooks et godt 

eksempel på computermarkedet. Men erfaringerne fra computermarkedet viser også, at der 

altid vil være forbrugere, der gerne betaler lidt ekstra for at få de bedste produkter. 
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Branding 

Apple er ifølge flere opinionsundersøgelser kåret som et af verdens mest værdifulde brands.44 

Brandet er blandt andet med til at sikre Apple en så stor medieomtale, at udtrykket ”hype” ofte 

bruges. Der vel at mærke tale om gratis omtale hvis lige, konkurrerende firmaer må betale 

enorme summer for at få. 45 Endelig efterspørger folk gerne en merpris for et produkt, hvis det 

giver brugeren mulighed for at identificere sig med de værdier, der ligger i brandet: I Apples 

tilfælde cool, ungdommelighed og kreativitet. Disse værdier har særligt været med til at sikre 

iPodens succes.  

Ingredienserne i Apples branding succes består af flere komplekse faktorer, der enten er 

umulige at kopiere eller nødvendigvis må gøres over lang tid. Derfor mener jeg umiddelbart 

ikke, at nogle af konkurrenterne vil være i stand til at kopiere Apples branding strategi og 

dermed opnå et lige så værdifuldt brand. 

Blandt de vigtigste faktorer kan nævnes, at udviklingen af sublime produkter er afgørende for 

brandet.46 Endvidere har Apple formået at opbygge og pleje en gruppe af brugere kaldet Mac 

brugere eller Mac fans, som vitterligt elsker brandet, og derfor vil gøre alt for at overbevise 

andre om, at man ikke kan leve uden Apples produkter. 

Sidst men ikke mindst spiller designet en afgørende rolle for, at brugeren kan påføre sig Apples 

værdier overfor andre. Et anderledes og unikt design er i Apples tilfælde særligt vigtigt, fordi 

designet giver brugeren mulighed for at skilte med sit produkt, og derved selv tillægge sig de 

værdier, der kendetegner en Apple bruger. Dvs. at man er kreativ, anderledes, cool og med på 

bølgen. Netop iPodens medfølgende hvide høretelefoners synlighed gør, at brandet bliver et 

særligt vigtigt salgsargument ved valg af musikafspiller. 

Selvom Apples konkurrenter ikke vil være i stand til at kopiere alle dele af Apples brand strategi, 

vil enkelte dele såsom øget fokus på design kunne kopieres, hvilket også i stigende grad er sket i 

elektronikbranchen. Dette rykker dog ikke ved, at Apple efter min mening forsat vil have en 

unik status i forbrugernes øjne, om end der ligger visse udfordringer forude. 
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Den enorme omtale af Apples produkter har efterhånden gjort produkterne til hvermandseje, 

hvilket potentielt set kan skade brandets cool factor. Ifølge brandeksperten Martin Lindstrøm er 

Apple opmærksom på problematikken og har håndteret situationen ved at prioritere og pleje 

dets allermest loyale fans. Disse fans får i højere grad indflydelse i produktudviklingen gennem 

test af software og deltagelse i konferencer, der har til formål at udvikle nye produkter.47 

Med de tidlige tiltag mod fremtidens udfordringer, Apples store erfaring med at opbygge et af 

verdens mest værdifulde brands og det faktum, at der ikke umiddelbart er lignende 

virksomheder, der står til at kunne overgå Apples brand, er der grund til at tro på, at Apple også 

i fremtiden vil være et værdifuldt brand, såfremt Apple formår at blive ved med at producere 

overlegne produkter. 

 

Apple butikkerne 

I 2001 besluttede Apple sig for at åbne den første af, hvad der senere viste sig at blive til en 

kæde af indtil videre 252 butikker. Beslutningen blev truffet, fordi Apple var utilfreds med dets 

andel af computermarkedet. Den lave andel skyldtes blandt andet, at det var enormt svært at 

finde forhandlere, der både var i stand til og var villige til at yde det nødvendige serviceniveau, 

hvilket var en absolut nødvendighed i en tid, hvor internetsalget ikke var særligt udbredt. I sin 

jagt på højere andele på computermarkedet blev eksempelvis kæder som Sears og CompUSA 

accepteret som forhandlere, men Apple valgte senere at droppe samarbejdet pga. et 

utilfredsstillende serviceniveau. Personalet vidste for lidt om Apples computere, og valgte i 

stedet at øge salgsindsatsen på konkurrenternes computere, hvor der ofte var lidt kommission 

at hente.48 

Med åbningen af egne butikker har Apple kunnet øge serviceniveauet markant og overkomme 

de bekymringer og fordomme, som mange kunder typisk har, når de eksempelvis overvejer at 

udskifte de Windows baserede computere. Servicen i dag består udover kompetente sælgere 

også af den såkaldte ”Genius Bar”, hvor folk kan stille tekniske spørgsmål omkring 

styresystemet og hardware, samt ”Creative” hvor folk kan stille spørgsmål omkring 

programmerne i iLife. 
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Ulempen ved disse butikker er, at udvidelse af netværket af butikker er forbundet med 

væsentlige leasingomkostninger, indretningsomkostninger og personaleomkostninger. I 2008 

brugte de daværende 247 butikker 15.900 fuldtidsmedarbejdere og medførte en samlet 

leasinggæld svarende til 1,4 milliarder $ jf. årsrapporten. Alligevel er der ingen tvivl om 

butikkernes værdi. 

Butikkerne menes i dag at have været en vigtig grund til, at både markedsandele og omsætning 

er steget markant de senere år. Apple har eksempelvis rapporteret, at mere end 50 % af de nye 

Mac-brugere vælger at købe deres computere i en Apple retail store. Ifølge seneste årsrapport 

har butikkerne også en mindre andel i, at profitmarginen er steget som følge af det direkte salg 

til kunderne. Endvidere kan butikkernes æstetiske indretning og facade have været med til at 

øge Apple brandets værdi markant. 

Selv i dag sælges mere end 90 % af elektronikprodukterne i USA i selve butikkerne.49 Det 

forventes derfor, at Apple vedbliver med at åbne nye butikker.50  Herudover benytter Apple sig 

af et franchisekoncept under navnet Apple Premium Reseller, der tilbyder en lignende service 

som i Apples egne butikker. 

Apple er dog hverken den første eller eneste elektronikproducent, der vælger at gøre brug af 

egne butikker. Eksempelvis har Sony længe før Apple også valgt at benytte sig af et 

franchisekoncept, de kalder for Sony center. Åbning af sådanne butikker vurderer jeg ikke vil 

være en direkte trussel mod Apple i de områder, hvor Apples brandværdi er størst pga. Apples 

differentieringsstrategi. Derimod kan åbningen af konkurrerende butikker gøre det noget 

sværere at vinde markedsandele i områder, hvor eksempelvis Sony har et stærkt brand. 
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Swot analyse 

For at samle op på den strategiske analyse har jeg lavet følgende Swot analyse. 

Styrker 

1. Stærk konkurrencemæssig position på underholdnings og forbrugersegmentet som 

følge af en attraktiv og brugervenlig produktportefølje samt et værdifuldt brand. 

2. Robuste kompetencer indenfor produktudvikling, der vil kunne hjælpe med at forsvare 

Apples konkurrencemæssige position fremover. 

3. Apple butikkerne, der sikrer den nødvendige service. 

Svagheder 

1. Salget er afhængige af forbrugere med relativ høj disponibel indkomst, idet Apple ikke 

udbyder billige produkter. 

2. Svag position i erhvervssegmenterne. 

Muligheder 

1. Høj vækst på markedet for smartphones og computere. 

2. Åbninger af flere Apple butikker kan medføre øget salg af computere. 

3. Øget salg gennem iTunes som følge af øget håndhævning af brud på ophavsrettigheder. 

4. Kompetencerne indenfor produktudvikling kan skabe muligheden for at penetrere nye 

markeder. 

Trusler: 

1. Finanskrisens påvirkning af det cykliske salg på kort sigt 

2. Intens konkurrence med resulterende fald i priser og bruttomargin på samtlige 

markeder. De differentierede produkter samt øget direkte salg gennem butikkerne vil 

delvist modvirke faldet. 

3. Høj substitutionstrussel mod iPods fra musikafpillende mobiltelefoner vil i de 

kommende år influere salget negativt. 

4. Brandets eksklusivitet er truet, men aktive foranstaltninger er foretaget i god tid. 
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Konklusion 

Den strategiske analyse blev indledt med en præsentation af de forskellige forretningsenheder, 

der blandt andet viste, at kerneprodukterne adskiller sig blandt andet via dets design og 

brugervenlighed. 

Den makroøkonomiske analyse viste, at salget af enheder er cyklisk, hvorfor finanskrisen på 

kort sigt vil have en negativ effekt på salget. Apples salg er derudover påvirket af demografiske 

faktorer såsom væksten i den disponible indkomst, udviklingen i befolkningsalderen samt 

forbrugernes præferencer, der i øjeblikket går i retningen af øget mobilitet og brugervenlighed. 

Håndhævning af ophavsrettigheder må endvidere forventes at påvirke musiksalget positivt. 

Endelig er Apple er meget påvirkelig overfor den teknologiske udvikling, idet udviklingen både 

skaber muligheder og trusler overfor Apples nuværende produktportefølje. 

I analysen af markederne fremgik det, at både markedet for smartphones og computere i de 

kommende år vil vokse kraftigt, imens salget af digitale musikafspillere på Apples vigtigste 

markeder lader til at være mættet. Samtlige Apples produkter hører til i højsegmentet hvor 

Apple har en særlig høj popularitet i forbruger og underholdningssegmentet i de rigere 

regioner. Den stærke konkurrencemæssige position skyldes ifølge konkurrentanalyserne i høj 

grad forspringet i udviklingen af styresystemerne, der er afgørende for dels brugervenligheden 

og dels kundens samlede oplevelse af produktet. 

I Porters 5 forces blev samtlige konkurrencekræfter på brancheniveau analyseret. Selvom både 

kundernes og leverandørernes forhandlingskraft ikke ventes at ændre sig, og 

adgangsbarriererne generelt er høje i de segmenter, Apples produkter hører ind under, 

forventes konkurrencen at intensiveres i de kommende år. Dette ventes både at medføre 

faldende priser og fald i bruttomarginen, om end Apple ikke vil komme til at opleve samme fald 

som branchens grundet de differentierede produkter. Endvidere viste analysen også at 

substitutionstruslen fra mobiltelefonerne er stor for de digitale musikafspillere, imens jeg 

forventer længere livscyklusser for smartphones og computere som følge af de manglende 

substitutionstrusler. 
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Analysen af Apples kompetencer viser, at Apples fremtidige konkurrenceevne primært er 

bundet op omkring produktudviklingen, idet specielt computerne og iPhone er afhængig af 

udviklingen i softwaren.  Produktudviklingen er også en væsentlig faktor i brandingen af 

virksomheden, fordi det er med til at skabe en enorm omtale i pressen. Apple butikkerne er 

endvidere med til at øge opmærksomheden omkring forskellen mellem Apples og 

konkurrenternes produkter, hvilket har en stor indflydelse på salget af computere. 

Min vurdering er, at der er grund til at tro på holdbarheden i Apples kernekompetencer, idet 

Apple kan nyde fordele i at være på flere markeder med sine styresystemer, ligesom Apples 

integration af hardware og software også sikrer stabile og brugervenlige produkter. Samtidig 

tror jeg, at ledelsen i Apple vil være i stand til at tage hånd om eventuelle udfordringer for 

brandets eksklusivitet. 

Den strategiske analyse underbygger således i de kommende år en høj vækst i salget som følge 

af vækst i de underliggende markeder samt en stærk konkurrenceposition. 
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Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er, undersøge den historiske udvikling af driften og danne et 

grundlag for estimeringen af de udvalgte valuedrivers i den efterfølgende værdiansættelse. 

Jeg har valgt at se på perioden mellem 2001/2002 og frem til 2007/2008, da det er i denne 

periode, at Apple udvikler sig fra blot at være en computerproducent, til også at beskæftige sig 

med forbrugerelektronik. Dette skete ved introduktionen af iPod i 2001.  

Udviklingen i den valgte periode kan sammenlignes med flere oplagte virksomheder. Ud fra den 

strategiske analyse, herunder min vurdering af Apples kernekompetencer, samt udtalelser fra 

Apples ledelse, er jeg af den opfattelse, at Apple prisfastsætter deres produkter således, at 

merprisen i høj grad kan retfærdiggøres på baggrund af den øgede funktionalitet. Da Apples 

brand efter min mening ikke er lige så eksklusivt et mærke i stil med B&O eller Burberry, har jeg 

valgt at sammenligne Apple med konkurrenter som Dell, Hewlett Packard og Research in 

Motion. 

 

Vurdering af regnskabskvalitet samt regnskabskorrektioner 

Apples regnskab er i hele perioden opgjort efter de amerikanske regnskabsstandarder (US 

GAAP). Revisionen i analyseperioden er foretaget uden anmærkninger og andre supplerende 

oplysninger. 

De korrektioner, jeg har valgt at udføre, sker med henblik på at opnå det mest retvisende 

billede af den historiske udvikling i de udvalgte poster og marginer, i modsætning til en 

rentabilitetsanalyse, hvor man søger at opnå det mest retvisende billede af den historiske 

rentabilitet. Dette betyder, at jeg har udeladt korrektioner vedrørende kapitalisering af 

udviklingsomkostninger og operationel leasing og tilbageførsler af balanceførte 

restruktureringsomkostninger. De poster, der giver anledning til diskussion og evt. korrektion er 

følgende: 
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Indtægter 

Med langt de fleste produkter indregner Apple indtægterne ved levering af produkterne. 

Indtægter og omkostninger fra iPhone indregnes dog konsekvent over en periode på 24 

måneder, som følge af de gratis opdateringer i softwaren, som Apple leverer.51 Som 

udgangspunkt giver det kun mening at korrigere for denne indregningsmetode, såfremt 

samtlige udgifter og indtægter er balanceført. Jeg har vurderet, at det kun er de omkostninger, 

der måtte foreligge i forbindelse med udviklingen af de gratis opdateringer i softwaren, som 

endnu ikke er aktiveret. Der er altså tale om udviklingsomkostninger, der ikke varierer med 

omsætningen, og som Apple alligevel er forpligtet til at afholde i fremtiden for at bevare sin 

konkurrenceevne. Jeg har derfor valgt at korrigere for denne indregningsmetode. For at 

korrigere for omsætningen har det været nødvendigt at bruge non-Gaap regnskabstal fra 

Apples hjemmeside. 

 

Korrektion vedrørende skattebetaling. 

I NOPLAT er den justerede skattebetaling udregnet ved at tage udgangspunkt i skattebetalingen 

på kontantbasis, hvilket giver den fordel, at skatteeffekterne fra finansieringen undgås. Dette 

indebærer, at skatten ikke indeholder finansieringsindtægter og udgifter. Skat fra disse poster 

er derfor trukket ud ved at multiplicere posterne med den marginale skattesats. Ved at bruge 

en kontant skattebetaling, tages der endvidere højde for den udskudte skat, der reelt set bør 

indregnes som følge af korrektionen af Apples indregningsmetode vedrørende iPhone. 

Valget af justering af skattebetalingen på kontantbasis betyder samtidig, at skattebetalingen 

justeres for ændringen i den udskudte skat, da man derved korrigerer for udskydelsen af 

skatten, der ofte er af kortere varighed. Korrektionen heraf er baseret på baggrund af noten 

vedr. udskudt skat. Da reglerne vedrørende aktivering af udskudt skat ændrede sig i 2004 er 

ændringen for 04/05 året udregnet ud fra de ukorrigerede tal i 03/04 og 04/05, imens 

ændringen for 05/06 er beregnet på baggrund af de korrigerede tal i 05/06 regnskabet. Dermed 

undgås, at skatten på kontantbasis medregner ændringer i udskudt skat, der kun er af 

regnskabsmæssig karakter. 
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Aktiebaseret aflønning 

Udgifter til aflønning af ledende medarbejdere i form af aktier har siden 2006 været indregnet 

under de relevante udgiftsposter i resultatopgørelsen, og ikke direkte over egenkapitalen. 

Aktierne opkøbes på markedet, og udvander derfor ikke aktionærernes værdi. Ikke desto 

mindre har der været rod med dateringerne af dele af de aktiebaserede optioner. I perioden før 

2006 har jeg derfor valgt at tilpasse tallene, for at sikre konsistens mellem perioden før og efter 

2006. Dette er gjort ved at tillægge alle udgifterne oplyst i 2006 regnskabet52 under posten 

”Selling, general and administrative expenses” og justere de årlige skattebetalinger, således at 

korrektionen også tager højde for eventuelle påvirkninger i skatten. 

Ved udregning af Noplat har jeg valgt at beregne skattebetalingen på kontantbasis, hvilket giver 

den fordel, at skatteeffekterne fra finansieringen undgås.  

 

Restruktureringsomkostninger 

Restruktureringsomkostningerne i analyseperioden kan betragtes som værende af 

engangskarakter for Apples vedkommende. Derfor er restruktureringsomkostninger behandlet 

som ikke operationelle og udeladt i Noplat. For de sammenlignelige virksomheder kan der 

stilles spørgsmålstegn ved, om de reelt set er af engangskarakter. Jeg har dog valgt at behandle 

udelade dem af Noplat for at sikre en ens tilgang. 

 

Goodwill 

Goodwill er i hele analyseperioden impairment-testet årligt med virkning fra 2002. Der er derfor 

ikke behov for at tilbageføre amortiseringer.  
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Sammenligning med konkurrenter 

Sammenligningen mellem Apple og HP samt Dell er sket på baggrund af bruttomargin, EBIT 

margin og netto margin. Endvidere har jeg indekseret omsætningen for at tydeliggøre 

udviklingen. 

Figur 11 

Apple 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Net sales 100,0 108,1 144,2 242,6 336,4 429,2 655,2 

Bruttomargin 27,9 % 27,5 % 27,3 % 29,0 % 28,98 % 34,7 % 38,2 % 

EBIT margin 0,1 % 0,2 % 4,0 % 11,7 % 12,55 % 19,3 % 25,1 % 

Netto margin -1 % 0 % 1 % 9 % 9 % 12 % 10 % 

HP 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Net sales 100 129,3 141,7 153,8 162,8 185,2 210,2 

Bruttomargin 26,3 % 25,4 % 23,8 % 23,3 % 23,2 % 24,4 % 24,1 % 

EBIT margin 2,2 % 5,2 % 5,3 % 5,8 % 6,9 % 8,6 % 9,1 % 

Netto margin 0,0 % 4,2 % 4,6 % 4,6 % 6,2 % 7,0 % 10,3 % 

Dell 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Net sales 100 117 139 158 162 173 173 

Bruttomargin 17,9 % 18,2 % 18,2 % 17,6 % 16,6 % 19,1 % 17,9 % 

EBIT margin 8,0 % 8,5 % 8,5 % 7,5 % 5,3 % 5,6 % 5,3 % 

Netto margin 6,0 % 6,1 % 5,8 % 5,2 % 3,7 % 4,1 % 4,0 % 

RIM 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Net sales 100 194 440 673 989 1957 3604 

Bruttomargin 38,8 % 45,5 % 47,1 % 44,8 % 45,4 % 48,7 % 53,9 % 

EBIT margin 1,6 % 21,0 % 28,6 % 30,1 % 26,6 % 28,8 % 24,6 % 

Netto margin -9,8 % 21,5 % 18,5 % 30,9 % 22,5 % 19,7 % 16,1 % 

Kilde: Årsregnskaberne (bilag 5) 

 

Alle selskaber følger US GAAP. Til gengæld følger de ikke helt samme periode. For det seneste 

år slutter Apples regnskab 27. september 2008, imens Dells slutter 30. januar 2009, HP’s slutter 

31. oktober 2008 og RIM’s slutter 28. februar 2009. For RIM og Dell er der således et par 

måneders mere finanskrise end de øvrige selskaber. 

Over analyseperioden ses en enorm vækst i omsætningen hos Apple, der stiger næsten 4 gange 

så meget som Dells. Grunden er angivet i de følgende afsnit. Analysen viser endvidere, at Apple 

har en større bruttomargin end både HP og Dell, hvilket stemmer overens med min opfattelse 

af, at Apples produkter er dyrere, blandt andet fordi der følger et anderledes styresystem og en 
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attraktiv softwarepakke med, som ikke er tilfældet for konkurrenternes produkter. Apples 

omsætningsudvikling blegner dog ift. RIM’s, hvis omsætning i perioden stiger 36 gange. 

Det er også interessant at se, at bruttomarginen har været nogenlunde konstant i perioden for 

både Dell og HP, hvilket indikerer, at faldet i priserne på computerne har været drevet af et 

tilsvarende fald i komponentpriserne. For seneste regnskabsår kan anes et svagt fald i 

bruttomarginerne som følge af den intense priskonkurrence på markedet. For Apple stiger 

bruttomarginen markant i 2007 og 2008, hvilket i regnskaberne forklares med fald i 

komponentpriserne. Forklaringen kan dog ikke stå alene, hvilket vil fremgå senere i analysen. 

Også RIM kunnet tillade sig at hæve bruttomarginen, og har i dag en væsentligt højere 

bruttomargin end computerproducenterne. Bruttomarginerne indikerer altså både, at Apples 

produkter ikke er lige så prisfølsomme som konkurrenternes og at prisen endnu ikke er så vigtig 

en konkurrenceparameter på smartphonemarkedet. 

Endvidere har Apple også formået at øge sin EBIT margin kraftigt, og har de senere år opnået en 

væsentlig bedre EBIT margin i forhold til computerproducenterne. Årsagen er også analyseret i 

et af de følgende afsnit. De øgede EBIT marginer har også været medvirkende til at øge Apples 

driftsindtjening i forhold til omsætningen kraftigt i perioden, hvilket resulterer i en kraftigt 

forbedret NOPLAT i perioden. Endelig ser man i forskellen mellem EBIT marginerne og Netto 

marginerne, at Apple generelt betaler relativt mere i skat. Dette skyldes, at en stor del af 

omsætningen ligger i USA, hvor selskabsskatten er relativt høj. For det seneste regnskabsår lå 

blot 31 % af HP’s omsætning i USA. Tilsvarende lå 65 % af Apples omsætning i USA. 

  

Dekomponering af omsætningen 

Jeg har valgt at dekomponere omsætningen for at spotte eventuelle trends, der vil kunne 

hjælpe ved udarbejdelsen af budgettet. I første omgang har jeg set nærmere på prisudviklingen 

og enhedssalget for kerneprodukterne i form af iPod, Mac og iPhone. 
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Udover de analyserede kerneprodukter har Apple som en del af forretningsstrategien tilbudt 

komplementære produkter såsom etuier og musik gennem musikbutikken iTunes til iPods samt 

softwareprogrammer, skærme, netværksløsninger og anden hardware til computerne. 

Eftersom der er tale om komplementære produkter bør man kunne forvente en vis 

sammenhæng mellem de komplementære produkter og kerneprodukterne. Jeg har derfor 

undersøgt sammenhængen mellem salget af enheder af kerneprodukterne og omsætningen 

skabt af de forretningsdivisioner, som de komplementære produkter hører under. Jeg har 

fokuseret på salget af enheder i stedet for omsætningen af kerneprodukterne, da der ikke er 

nogen umiddelbar grund til at tro, at prisændringer for kerneprodukterne vil medføre 

ændringer i omsætningen af de øvrige komplementære produkter. Omsætningen fra de 

komplementære produkter vil knyttet op til Mac og iPod, da salg af supplerende produkter til 

iPhone ikke oplyses separat i regnskabet. 

 

Udviklingen i de primære forretningsområder 

De fleste af tallene i figur 12 har været relativt nemme at udregne. Estimeringen af indtjeningen 

på iPhone har dog været en noget kompliceret proces, fordi iPhone i de fleste lande sælges 

med et tilskud fra mobilselskaberne, hvilket slører prisen. Samtidig har Apple som tidligere 

nævnt valgt at indtægtsføre salget af iPhone over 24 måneder, hvilket ikke gør det muligt at 

dividere omsætning med enheder. 

De indtægter, der endnu ikke er indtægtsført, føres som et passiv i balancen under accrued 

expenses, der yderligere henviser til de udskudte indtægter for samtlige produkter. De 

udskudte indtægter vedrørende specifikt iPhone er ikke tilgængelige i de officielle regnskaber. 

På Apples hjemmeside fås dog også regnskabsrelaterede oplysninger, der ikke følger US 

GAAP.53 Herfra er de udskudte indtægter oplyst i en enkelt post for både iPhone og Apple TV. 

Jeg har udregnet indtjening pr. iPhone for de forskellige hidtidige perioder ved at summere 

samtlige rapporterede indtægter, tillagt de balanceførte indtægter for den pågældende 

periode. Indtægter vedrørende Apple TV har jeg holdt ude ved at antage, at de udgør 5 % af de 

balanceførte poster, da der er langt mindre omtale af dette produkt ift. iPhone. Dernæst har jeg 
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summeret samtlige antal solgte iPhone for at opnå de hidtidige solgte iPhones. For at få 

indtjeningen for en bestemt periode tages forskellen mellem indtjeningen før perioden og 

indtjeningen ved periodens slutning. Denne indtjening kan så divideres med antallet af solgte  

iPhones i perioden for at opnå indtjeningen i perioden pr. iPhone.VI 

 

 

 

 

                                                      

VI Bilag 6 

Figur 12 

Pris/$ Kerneprodukter  
 Enheder/1000 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 mar-09 

Antal computere 3.101 3.012 3.290 4.534 5.303 7.051 9.715 4.740 

Antal bærbare 
computere 

- 1.251 1.665 2.014 2.869 4.337 6.003 3.194 

Antal stationære 
computere 

- 1.761 1.625 2.520 2.434 2.714 3.712 1.546 

Pris pr computer 
gennemsnitligt 

1.462 1.491 1.496 1.384 1.391 1.463 1.469 1.371 

Gnms-pris/bærbare 
computere 

- 1.611 1.532 1.410 1.414 1.451 1.445 1.379 

Gnms-pris/stationære 
computere - 1.405 1.460 1.363 1.364 1.481 1.509 1.354 

Antal iPods 382 939 4.416 22.497 39.409 51.630 54.828 33.740 

Pris pr iPod 374 367 296 202 195 161 167 149 

Antal iPhones - - - - - 1389 11.627 8.156 

Estimeret indtjening 
pr. iPhone 

- - - - - 524 579 615 

iPhone 

 
jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 

Antal iPhones/kvartal 270 1.119 2.315 1.703 717 6.892 4.363 3.793 

Indtjening pr 
iPhone/kvartal 

652 493 434 497 701 635 615 614 
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Komplementære produkter 

 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 mar-09 

Indtjening fra 

musikrelateret 

produkter og 

services/million 

4 36 278 899 1.885 2.496 3.340 2.060 

Indtjening pr iPod 10,47 38,34 62,95 39,96 47,83 48,34 60,92 61,06 

         

 
        

Indtjening fra 

hardware/million 
502 346 951 1126 1100 1260 1659 736 

Indtjening pr computer 161,88 114,9 289,1 248,4 207,4 178,7 170,8 155,3 

Indtjening pr bærbare 
computer 

- 276,6 571,2 559,1 383,4 290,5 276,4 230,4 

Indtjening pr stationære 
computer 

- 196,5 585,2 446,8 451,9 464,3 446,9 476,1 

 
        

Indtjening fra software 

og relateret 

service/million 

821 644 821 1091 1279 1508 2207 1231 

Indtjening pr computer 264,8 213,8 249,5 240,6 241,2 213,9 227,2 259,7 

Indtjening pr bærbare 
computer 

0,00 514,8 493,1 541,7 445,8 347,7 367,7 385,4 

Indtjening pr stationære 
computer 

0,00 365,7 505,2 432,9 525,5 555,6 594,6 796,3 

Kilde: Apples kvartal og årsrapporter samt supplerende fra Apple.com 

 

Tabellen viser en tydelig stigning i antallet af solgte computere. For de hele regnskabsår ses en 

stigning på over 300 %. Stigningen er dog hovedsageligt drevet af et stigende antal bærbare 

computere, hvis salg er steget langt mere end de stationære computere. For det seneste halvår 

anes et markant fald i de stationære computere, hvilket må forklares med forbrugernes ønske 

om mobilitet. 

Hvad enten man ser på den gennemsnitlige prisudvikling på computerne eller prisudviklingen i 

de enkelte computertyper, er der ingen tydelig trend. Trenden i computerbranchen har været, 

at priserne på de stationære computere er nogenlunde stabile, imens de bærbare computere 

har oplevet et markant fald i prisen. Ifølge årsrapporterne har kunderne de sidste 2 år 

efterspurgt de lidt dyrere computere i Apples sortiment, der skiller sig væsentlig mere ud end 
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resten af markedet i forhold til de lidt billigere computere. I det seneste halvårsregnskab, hvor 

finanskrisen for alvor har slået igennem, har kunderne derimod efterspurgt de lidt billigere 

computere, hvorimod salget af computere er nogenlunde konstant i forhold til samme periode 

forrige år.  Dermed indikerer udviklingen, at finanskrisen ikke blot påvirker væksten i salget af 

enheder, men også hvilke typer computere, der efterspørges.  

Tabellen viser også, at salget af iPods er vokset eksplosivt siden introduktionen. Væksten lader 

dog til at være aftagende. Salget af enheder voksede med blot 6 % i 2008 sammenlignet med 

2007. For halvåret 09 ses en stigning på blot 3 % i forhold til samme periode foregående år. 

Samtidig ses konstante prisfald med undtagelse af det seneste regnskabsår, hvilket i 

årsrapporten forklares med et øget salg af de lidt større og mere indbringende iPods. Faldet i 

prisen lader til at forsætte i 09. 

For iPhone ses også en tydelig vækst i salget af enheder. Hidtil har væksten været drevet af en 

geografisk ekspansion, men vil nok fremover være drevet af en mere generel udvikling, da 

iPhones tilbydes i langt de fleste lande. Ser man på prisudviklingen i de udvalgte perioder fås 

det indtryk, at indtjeningen stiger for hver periode. I tabellen har jeg derfor udregnet prisen for 

hvert kvartal, hvilket giver et noget andet billede. Indtjeningen dækker dog udover selve salget 

af iPhones også af salget af tilbehør. Endvidere er salget af iPhones også påvirket af de 

eksklusivaftaler, der bliver forhandlet hjem med teleselskaberne. 

 

Omsætningen fra musikrelaterede produkter 

I regnskabsåret 2003/04 blev iTunes gjort tilgængelig for Windows-brugere, hvilket ifølge 

regnskabet havde en enorm effekt på salget det pågældende år. Ser man bort fra dette ene år, 

ses en pæn stigning hvert år i indtjening pr. solgte iPod, hvilket indikerer, at stigningen i højere 

grad skyldes indtægter fra iTunes, der ikke er totalt afhængigt af salget af iPods, eftersom 

musikken også kan afspilles på computeren og iPhones. 

Stigningen i regnskabsåret 2004/05 samt 05/06 skyldes ifølge Apple en geografisk udbredelse af 

iTunes, og i årene derefter nye muligheder for også at leje og downloade videoer. Alene i 
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2007/08 steg antallet af solgte iPods blot med 6 % imens stigningen i omsætningen fra andre 

musikrelaterede produkter steg med 34 %. Fra juli 2008 er indtægterne fra App Store også lagt 

ind i den musikrelaterede omsætning.  

Konklusionen er, at omsætningen fra de musikrelaterede produkter ikke alene kan kædes 

sammen med salget af iPods. Selv om iTunes indtægter ikke kan bindes op på salget af iPods, vil 

tilbehør i form af etuier, højtalere osv. omvendt være afhængigt af iPod-salget. 

 

Omsætning fra anden hardware 

Hardwareomsætningen pr. computer viser et generelt fald fra 2003/04 og perioden frem. 

Samtidig ses en tæt sammenhæng i de sidste fire regnskabsår i indtjening pr solgte stationære 

computer, hvilket indikerer, at det reducerede salg af de stationære computere har en negativ 

effekt på indtjeningen. Ifølge de sidste 4 regnskabsår forklares faldet med faldende salg af 

skærme, hvilket ikke er helt tilfældigt, eftersom 2 ud af de 3 stationære modeller i den 

nuværende produktportefølje sælges uden skærme. Hele salget er dog ikke kun hængt op på de 

stationære computere, idet de trådløse netværksløsninger kun er brugbare for de bærbare 

computere. Med de nuværende priser, er skærmene prissat til 899 $ imens den billigste 

netværksløsning koster 99 $, hvilket forklarer den tætte sammenhæng mellem omsætningen af 

anden hardware og salget af stationære computere. 

 

Omsætning fra software og relateret service 

Indtjeningen fra software og relateret service svinger jævnt over hele perioden omkring 236 $ 

pr. computer for de 7 hele regnskabsår. Ifølge regnskaberne er det mest populære produkt 

Apple care protection plan, der er en udvidet service og garantiaftale bundet til salg af både 

bærbare og stationære computere. Der er derfor ingen isoleret sammenhæng med 

omsætningen og salget af enten de bærbare eller stationære computere. 
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Dekomponering af omkostningerne 

Under analysen af konkurrencekræfterne (Porter) blev det påpeget, at stordriftsfordele ved salg 

og marketing samt udviklingsomkostninger kunne være en adgangsbarriere på de forskellige 

produktmarkeder. 

Figur 13 

Dekomponering af omkostningerne 

 USD/000 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Udvikling 
perioden 

Net sales 5.742 6.207 8.279 13.931 19.315 23.883 37.623 555 % 

Cost of sales 4.139 4.499 6.020 9.888 13.717 16.099 23.266 462 % 

% of Net sales 72,1 % 72,5 % 72,7 % 71,0 % 71,0 % 67,4 % 61,8 %   

R&D 446 471 491 535 712 782 1109 149 % 

% of Net sales 7,8 % 7,6 % 5,9 % 3,8 % 3,7 % 3,3 % 2,9 % -62 % 

SGA expenses  1109 1212 1430 1864 2433 2963 3761 239 % 

% of Net sales 19,3 % 19,5 % 17,3 % 13,4 % 12,6 % 12,4 % 10,0 % -48 % 

SGA expenses 
less 
deprec/amortiz - 1.105,2 1.314,7 1.738,7 2.271 2.727 3.425 210 % 

% of Net sales - 17,8 % 15,9 % 12,5 % 11,8 % 11,4 % 9,1 % -49 % 

Deprec/amortiz 
expenses - 106,8 115,3 125,3 162 236 336 215 % 

% of Net sales - 1,7 % 1,4 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % -48 % 

Lease payments 80 92 97 103 140 151 207 159 % 

% of Net sales 1,4 % 1,5 % 1,2 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % -61 % 

Advertising 209 193 206 287 338 467 486 133 % 

% of Net sales 3,6 % 3,1 % 2,5 % 2,1 % 1,8 % 2,0 % 1,3 % -65 % 

other cost 2 5 8 18 29 48 33   

% of Net sales 0,03 % 0,08 % 0,10 % 0,13 % 0,15 % 0,20 % 0,09 % 
 Kilde: Apples årsregnskaber 

 

Posten ”Cost of sales” er omkostninger, der i høj grad varierer sammen med omsætningen. De 

første 5 år viser et nogenlunde konstant niveau, imens der ses et markant fald de sidste 2 

regnskabsår. Faldet er i årsrapporterne forklaret med fald i komponentpriserne, men specielt 

for 2008 skyldes stigningen en markant anderledes margin på iPhone i forhold til de øvrige 

produkter. 
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Jeg har udregnet denne margin til 48 % i 2008 ved at sammenholde deferred income med 

deferred cost for Apple tv og iPhone, men reelt er den nok nærmere omkring de 68,5 % 

udregnet på basis af ændringerne i sidste kvartal, idet der sælges relativt flere iPhone i forhold 

til Apple TV, der formentlig har en margin, der minder om de øvrige produkter. Renses begge år 

for iPhone indtjeningen med 68,5 % fås for 2007 en på 33,6 % og 31,24 % i 2008. 

Udviklingsomkostningerne falder i perioden relativt med 62 %. Apple tilpasser denne 

omkostning således, at produkterne forbliver konkurrencedygtige. I en vis forstand kan man 

tale om stordriftsfordele i og med, at de samme udviklingsomkostninger kan fordeles over flere 

enheder og ikke mindst på tværs af produkterne.  

I analyseperioden starter posten ”Selling, general and administrative” (SGA) med at udgøre 19,3 

% ift. omsætningen, men slutter med at udgøre 10 %. Dette svarer til et relativt fald på 48 %. 

Med de givne oplysninger i Apples årsrapporter har det ikke været muligt at dekomponere 

posten ”Selling, general and administrative” fuldstændigt, men selv uden 

marketingsomkostninger, leasingomkostninger og afskrivningsomkostninger, viser posten et 

isoleret fald. Dette kan pege på stordriftsfordele i administrationen, omend restruktureringer 

foretaget i 2002-2004 også har haft en gavnlig betydning. 

Af de dekomponerede poster ses som forventet, at ”Advertising expenses” i hele perioden 

falder relativt med 65 %. Denne post viser dermed tydelige tegn på stordriftsfordele. Herudover 

er et relativt fald i leasingomkostninger også med til at bidrage til det relative fald i SGA 

udgifterne. Denne post består hovedsageligt af lejeomkostninger i forbindelse med Apple 

butikkerne. 
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Konklusion 

Sammenligningen mellem Apple og konkurrenterne viser, at Apple har formået at øge 

omsætningen og forbedre sin EBIT margin kraftigt. Samtidig har Apple en formået at opretholde 

højere bruttomargin end Dell og HP, der omvendt er lavere end RIMs.  

Dekomponeringen af omsætningen viser, at enhedssalget af iPods ser ud til at flade ud, imens 

computerne og iPhone endnu viser høj vækst. Prisen på iPods er faldet gennem årene, imens 

prisudviklingen på computerne og iPhone ikke viser en tydelig trend. Analysen viser også, at 

omsætningen fra musikrelaterede produkter endnu er i vækst, men samtidigt ikke alene kan 

bindes op på salget af iPods. Derimod kan omsætningen fra software bindes op til summen af 

de bærbare og stationære computere, imens omsætningen fra hardware i højere grad bør 

bindes til salget af stationære computere end bærbare. 

Endelig viser analysen af omkostningerne, at forbedringen i EBIT margin har været drevet af 

stordriftsfordele i administrationsomkostninger, udviklingsomkostninger og 

marketingsomkostninger. Analysen viser endvidere, at stigningen i bruttomarginen skyldes, at 

iPhones bruttomargin er væsentligt højere end Apples øvrige produkter. 

Regnskabsanalysen understøtter således i høj grad den strategiske analyse, der blandt andet 

viste, hvilke forretningsdivisioner, der i fremtiden ventes at vokse, at Apples produkter ikke er 

lige så prisfølsomme som konkurrenternes, og at prisen endnu ikke er så vigtig en 

konkurrenceparameter på smartphonemarkedet. 
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Værdiansættelse 

DCF-modellen 

Via DCF-modellen kan værdien af det fremtidige cashflow udregnes ved at diskontere med de 

relevante kapitalomkostninger. Dermed opnås Enterprise Value, hvorefter gælden fratrækkes 

for at opnå værdien af egenkapitalen:   

 

hvor det første led udregner værdien af det frie cashflow i budgetperioden, imens det sidste led 

udregner nutidsværdien af det cashflow, der skabes i terminalperioden. I begge led 

tilbagediskonteres med de vægtede kapitalomkostninger (WACC). Terminalværdien har jeg 

udregnet via følgende formel: 

 

hvor  er det normaliserede niveau af det frie cash flow i det første år efter 

budgetperioden og G er den forventede vækst i FCF i al evighed. Den forventede vækst har jeg 

fastlagt via væksten i FCF i årene i budgetperiodens afslutning og udgør i mit budget 1,37 %. 

 

Valg af budgetperiode 

Det afgørende ved valget af længden af budgetperioden er, at virksomhedens vækst er 

normaliseret. Apple er en virksomhed, der har vokset enormt de senere år. Samtidig har 

virksomheden valgt at gå ind i et relativt nyt marked for smartphones, der må forventes at 

vokse i lang tid endnu. Jeg har derfor valgt en forholdsvis lang budgetperiode efter anvisninger 

fra Mckinsey54, der inddeles i en 5-årig detaljeret periode, hvor der fokuseres på mange value-

drivers, samt yderligere 25 år, hvor der fokuseres på lidt faktorer færre faktorer.  
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Estimering af Wacc 

Tilbagediskonteringen af FCF sker gennem et estimeret vægtet gennemsnit af långiveres og 

ejeres krav.  I teorien bør denne tilbagediskontering tilpasses løbende, således at den afspejler 

den markedsværdibaserede kapitalstruktur. Dette er særligt relevant, når der over tid sker 

markante ændringer i kapitalstrukturen. I praksis benyttes dog ofte en konstant kapitalstruktur. 

WACC udregnes normalt på baggrund af følgende formel:  

 

hvor Rd er afkastkravet på gælden før skat, og Re er afkastkravet på egenkapitalen. Idet Apple 

ikke har gæld, kan fokus lægges på estimering af afkastkravet af egenkapitalen. Ejernes 

afkastkrav kan udregnes via følgende formel: 

Re = Rf + βe ∙ (Rm- Rf) 

hvor  repræsenterer den systematiske risiko for egenkapitalen,  er den risikofri rente og Rm 

repræsenterer afkastet ved at holde markedsporteføljen.  

 

Beta estimeret via regression 

Der findes ingen standard for, hvilken periode der bør benyttes til at estimere beta, men oftest 

benyttes samme praksis som Standard and Poor’s, der benytter månedlige data over en 5-årig 

periode. Andre såsom Bloomberg benytter sig af ugentlige data over en 2-årig periode. I Apples 

tilfælde giver de 2 forskellige perioder en beta på henholdsvis 1,66 og 0,94 estimeret med 

baggrund af regression med S&P 500 indekset. Altså en markant forskel der viser, hvorfor det 

kan være problematisk at benytte sig af historisk data, når det er den fremtidige systematiske 

risiko, der er interessant.VII 

                                                      

VII Bilag 7 
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Common Sense – metoden 

På grund af den markante forskel har jeg valgt at kombinere regressionsmetoden med sund 

fornuft. Dette gøres ved at vurdere Apples aktiv beta vurderet på baggrund selskabsspecifikke 

og branchespecifikke forhold med udgangspunkt i computerbranchen, idet størstedelen af 

omsætningen er computerrelateret.  

Apple er i langt højere grad end dets nærmeste konkurrenter afhængig af specifikke regionale 

konjunkturudsving, idet 56 % af dets omsætning skabes i USA, imens eksempelvis Dell og HP 

har en større geografisk spredning i omsætningen. Endvidere befinder alle Apples produkter sig 

i højsegmentet. 

Man kan dog argumentere for, at mange forbrugere ikke finder produkterne direkte 

substituerbare med andre producenters, idet Apples produkter udover brandet også adskiller 

sig via funktionaliteten. Endvidere har Apple en forretningsmodel, der sikrer bedre mulighed for 

at foretage eventuelle prisnedsættelser i forhold til konkurrenterne, for at imødegå eventuelle 

konjunkturudsving, fordi Apple i dets produkter har integreret hardware og software, hvis 

omkostninger ikke er variable. Det ændrer dog ikke ved, at Apple fremadrettet må vurderes at 

være en af de mere cykliske virksomheder i branchen, da Apple i højere grad er afhængig af 

udviklingen i de disponible indkomster.  

Computerbranchen som helhed kører med en lav driftsmæssig gearing, fordi producenterne har 

valgt at outsource deres produktion til virksomheder i lande med lave 

produktionsomkostninger. Omkostningerne er i høj grad variable med omsætningen. 

Omsætningen er dog i høj grad cyklisk, eftersom der ikke er tale om livsnødvendige goder. Med 

introduktionen af netbooks har branchen dog formået at appellere bredere, herunder også til 

de prisfølsomme kunder, hvilket indtil videre har betydet et markant mindre fald i 

omsætningen end forventet. 

 Samlet set vurderes branchens systematiske risiko i forhold til markedets at være lidt større, 

imens Apples selskabsspecifikke risiko i forhold til branchen vurderes at være høj. Via 
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Carnegie’s tabelguide har jeg ud fra de to parametre vurderet Apples asset beta til at være 

omkring 2,02.VIII Dermed kan egenkapitalens beta udregnes:  

 

D er lig gæld eller i dette tilfælde likvide midler fratrukket den kapitaliserede operationelle 

leasing, EK er lig markedsværdien for egenkapitalen, imens βdebt er lig Beta for gælden.IX 

 

For veletablerede og sunde firmaer anbefaler Carnegie endvidere, at der justeres for det 

faktum, at virksomhedernes betaer har en tendens til at nærme sig markedets på længere sigt. 

Det gøres med følgende formel:55 

) 

Dermed opnås en samlet beta på egenkapitalen til at være 1,31. Da den fundne beta ligger lige 

imellem de betaer jeg har fundet via regression og samtidig er højere end Dells og HP’s mener 

jeg, at der er tale om et realistisk estimat.  

 

Risikopræmie 

Mckinsey anbefaler, at man gør brug af en risikopræmie på mellem 4,5 - 5,5 %.56 Jeg har valgt at 

bruge en risikopræmie på 5 %. 

 

Risikofri rente 

Som den risikofri rente har jeg brugt en 10-årig amerikansk statsobligation, der aflæst via 

Federal reserves hjemmeside giver et afkast på 3,71 %.57 

                                                      

VIII Bilag 7 
IX Likvide midler og Leasingforpligtelsen er hentet fra 3. Kvartalsregnskab 2009. 



69 
 

Kapitalstruktur 

Da βe repræsenterer den systematiske risiko for egenkapitalen, repræsenterer den også den 

vægtede sum af den systematiske risiko for de underliggende aktiver i virksomheden. Hos Apple 

kan disse underliggende aktiver splittes op i de nettoaktiver, der kan relateres til driften samt 

de likvide midler og tilsvarende kortsigtede investeringer. Nettoaktivernes systematiske risiko 

vil være underlagt den driftsmæssige risiko, imens de likvide midler og tilsvarende kortsigtede 

investeringer i praksis er risikofri. Ændringen i forholdet mellem disse vil samtidig medføre 

ændringer i den systematiske risiko for egenkapitalen. 

Apple har ikke udbetalt dividende siden 1995 og har heller ikke opkøbt aktier i markedet. Ingen 

ved præcist, hvornår Apple vil stoppe med at ophobe kapital. Ifølge analytikeren Gene Munster 

skal ophobningen ses som en slags sikkerhedsnet, da Apple er usikker omkring den fremtidige 

konkurrenceposition som følge af den krise, Apple var igennem i 90’erne.58 Analytikeren 

vurderer samtidig, at Apple ikke vil bruge sine likvide midler til at opkøbe andre store selskaber, 

da Apple har for vane at opkøbe små selskaber og integrere dem. 

For at undgå ændringer i den systematiske risiko har jeg antaget dividender, der bevarer 

mængden af de likvide midler for hver periode konstant ift. den bogførte værdi af 

egenkapitalen, således at den nuværende systematiske risiko forbliver konstant. Det giver den 

fordel, at jeg kan gøre brug af samme diskonteringsfaktor i alle perioder. Jeg har valgt at gøre 

brug af den bogførte værdi af egenkapitalen, idet brug af markedsværdien er problematisk, 

eftersom man ender med at bruge den værdi, man er interesseret i at udlede. Metoden 

medfører en forholdsvis aggressiv udbyttepolitik i forhold til den nuværende, men jeg mener, at 

antagelsen er forsvarlig, eftersom mængden af likvide midler efterhånden er så enorm, at flere 

analytikere og investorer er begyndt at stille spørgsmålstegn vedrørende mængden af likvider. 

 

Samlet udregning af WACC 

WACC kan nu udregnes: 

WACC= 3,71 % + 1,31 * 5 % = 10,23 % 
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Budgettering 

Jeg har i første omgang valgt at tage udgangspunkt i et budget, der udelukkende tager højde for 

Apples nuværende markeder. Hvad der derimod ikke er indregnet, er eventuel indtrængen på 

nye markeder, hvilket jeg senere tager højde for via forskellige scenarier. 

 

Estimering af omsætning af Mac, iPod og iPhone 

Omsætningen er udregnet ved at ved at estimere den fremtidige omsætning i de forskellige 

forretningsområder, da der vil være stor forskel i udviklingen af de forskellige divisioner. 

Omsætningen for de enkelte divisioner er estimeret via et forecast af udviklingen i salget af 

enheder for markederne, et estimat af Apples fremtidige markedsandele og prisudviklingen. 

For kerneprodukterne har jeg valgt at estimere prisudviklingen samt salget af enheder over en 

10-årig periode, hvori jeg de første 5 år koncentrerer mig om udviklingen på regionalt plan, og 

dernæst arbejder hen mod mit estimat. Efter den 10-årige periode lader jeg omsætningen flade 

ud. Den resterende del af omsætningen fra de øvrige divisioner har jeg bundet op på salget af 

enheder med udgangspunkt i regnskabsanalysen. 

 

Udvikling i salget  

Computere 

For de første 5 år har jeg gjort brug de oplyste vækstrater i Euromonitor, og dernæst fortsat 

udviklingen, idet jeg mener, at Euromonitors forecast virker troværdigt. Samtidig har jeg 

foretaget et ”sanity check” af udviklingen ved at se på penetrationen i markedet, dvs. forholdet 

i salget af enheder pr. indbygger. Eksempelvis viser chekket, at der på nuværende tidspunkt i 

Vesteuropa og Nordamerika sælges omkring 10-11 computere pr. 100 indbygger, imens salget 

om 10 år vil udgøre cirka 16 computere pr. 100 indbygger. Stigningen i penetrationen afspejler 

den ventede stigning i salget grundet prisfald i markedet samt forbrugernes præferencer for 

mobilitet, der samtidig medfører en udskiftning af fælles stationære computere til fordel for 
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personlige bærbare computere. Sanity chekket for de øvrige regioner afspejler også den 

demografiske udvikling i alder og disponibel indkomst, hvorfor mit forecast ikke giver anledning 

til forbehold. 

For indeværende år har jeg dog justeret for finanskrisens påvirkning, der ifølge 

brancheanalytikerne vil medføre et fald i salget af computere med 6 %, hvor særligt salget i de 

fattigere regioner vil være ramt, imens det specielt vil være salget af netbooks i de rigere 

regioner, der mindsker faldet i salget.59 

 

Bærbare digitale musikafspillere 

Desværre har jeg ikke kunnet finde oplysninger omkring udviklingen på markedet for bærbare 

digitale musikafspillere udover tallene fra Euromonitor. Derfor har jeg for de første 5 år taget 

udgangspunkt i de korrigerede data i figur 10, hvor jeg endvidere har korrigeret for finanskrisen 

det første år ved at nedsætte vækstraterne, så de stemmer overens med salget i seneste 

kvartalsrapport. 

Overordnet set vil udviklingen i markedet være præget af 2 faktorer. Stigningen i den disponible 

indkomst på den ene side, der blandt andet vil medføre en øget tilgang af computerbrugere i 

udviklingslandene jf. Pest analysen. På den anden side substitutionstruslen som følge af 

forbrugernes ønske om øget mobilitet, hvilket jeg vurderer, vil være en trend, der forstærkes år 

for år, blandt andet som følge af udbredelsen af smartphones og øget fokus på mobiltelefoners 

tilslutningsmulighederne til computeren. 

 Markedet vil således de første par år endnu være i vækst som følge af et den øget tilgang af 

computerbrugere i udviklingslandene, hvilket figur 5 vedrørende andelen af internetbrugere 

giver en indikation af. Efter de første 5 år har jeg budgetteret med, at substitutionstruslen vil 

øges, hvorfor vækstraterne vil falde kraftigt. Endelig har jeg antaget, at substitutionstrusselen 

vil medføre, at iPoden er forsvundet om 20 år. 
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Smartphones 

Jeg har estimeret smartphonemarkedet over en 10-årig periode ved først at estimere markedet 

for mobiltelefoner og dernæst vurderet andelen af smartphones i forhold til det samlede 

mobilmarked. 

Markedet for mobiltelefoner er estimeret via Euromonitors 5-årige forecast af markedet og en 

deraf fortsat udviklingen, idet Euromonitors forecast virker troværdigt. Samtidig har jeg i de 

rigere regioner taget højde for, at der ikke sælges mere end 0,44 mobiltelefoner årligt pr. 

indbygger svarende til, at hver indbygger i gennemsnit udskifter deres mobiltelefon efter 2 år 

og 3 måneder. Dermed vil udskiftningsraten maksimalt være lig det nuværende forbrug i Japan, 

der ikke ventes at vokse. 

Dernæst har jeg vurderet andelen af smartphones i det følgende afsnit på baggrund af de 

tidligere nævnte psykologiske undersøgelser foretaget af Palmsource. I undersøgelsen slås det 

blandt andet fast, at ændringer i psykologien kan ændre på antallet af potentielle forbrugere, 

og at faktorer såsom mindre disponibel indkomst samt udbredelsen af computere vil spille ind i 

potentialet udenfor vesten. Jeg har således vurderet samtlige regionale markeders potentiale 

på længere sigt med USA som reference, hvor jeg har lagt vægt på demografiske forhold såsom 

den forventede disponible indkomst, befolkningens alder, antal internetbrugere samt øvrige 

forbrugsvaner. Potentialet er gennemgået i følgende afsnit. For de første 3 år har jeg dog gjort 

brug af forecastet fra IDC i figur 9. 

 

Markedsandele 

Jeg har valgt, at estimere markedsandelene regionalt, da jeg forventer stor forskel i væksten i 

de forskellige regioner. I mit estimat har jeg taget udgangspunkt i enkelte præsentable lande 

for hver region. De lande, jeg har valgt, er primært de største lande i regionen, idet de enten 

allerede er de største markeder i regionen eller har potentialet til det. For visse regioner er der 

dog så stor forskel i forbrugeradfærden, at forbrugeradfærden i et enkelt land kun i nogen grad 

repræsenterer dele af regionen, hvilket betyder, at jeg har valgt at inddrage flere lande for at få 

et bredt indblik i forbrugeradfærden. Informationen omkring hvert land er hentet fra Country 
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reports fra Euromonitor, hvor jeg også har forsøgt at inddrage følgende faktorer fra den 

strategiske analyse i det omfang, det har været relevant: 

- Forbrugeradfærd 

- Disponibel indkomst 

- Styrken af brandet 

- Disponibel indkomst 

- Befolkningsalder 

- Udbredelse af Apple butikker60 

- Andel internetbrugere 

 

Nordamerika  

Med base i Californien er USA ikke overraskende det klart største marked for Apple, idet 57 % 

af omsætningen ligger i USA.  USA har en købekraftig befolkning, hvor 94,6 millioner husstande 

svarende til cirka 81,3 % har en disponibel indkomst på over 25.000 $. Samtidig er det her, de 

mest loyale Apple-kunder findes og det er derfor ikke uden grund, at der på nuværende 

tidspunkt er 217 butikker imens 43 meldes på vej. USA har været hårdt ramt af finanskrisen, 

men har samtidigt omlagt forbrugervanerne ved at spare på rejser og besøg i restauranter, og 

fortsat køb af forbrugerelektronik, hvor der er lidt mere underholdning for pengene.  

Generelt bruges der masser af penge på elektronikprodukter på tværs af alder, hvilket gør 

brugervenligheden til en vigtig parameter. Eksempelvis har Apple har haft særligt held ved 

tiltrække teenagere, der i USA må betragtes som en ekstremt købedygtig gruppe med et 

forbrug i 2007 på over 129 milliarder $ finansieret af deltidsjobs og forældre. Dette er blandt 

andet sket via målrettet markedsføringen og gøre produkterne særligt velegnet til 

undervisningssegmentet. 
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Gennem de senere år har Apple øget dets nordamerikanske markedsandel for computere 

markant. Jeg vurderer, at Apple vil kunne fortsætte trenden som følge af ekspansionen af Apple 

butikker, samt en lav netbook-appel som følge af en høj udbredelse af smartphones, hvilket vil 

kunne medføre en øget andel af det amerikanske computermarked på op mod 11 %. 

På markedet for bærbare digitale musikafspillere vil et forventet fald i priserne samt manglende 

teknologiske forbedringer ifølge Euromonitor betyde øget fokus på brandet. På den baggrund 

vurderer jeg, at Apples markedsandel vil nå 75 %. 

På markedet for smartphones venter jeg over en 10-årig periode grundet nordamerikanernes 

præferencer for teknologi og internetadgang samt den disponible indkomst, og de nuværende 

voldsomme vækstrater på smartphonemarkedet, at andelen af smartphones i forhold til 

mobilmarkedet udgør 65 %. I dette estimat har jeg taget udgangspunkt i en forventning om, at 

billigere og mere funktionelle smartphones vil ændre på det nuværende antal potentielle 

forbrugere. 

Apples markedsandel udgjorde i 2008 20 % af det amerikanske marked, men med en 

forventning om flere modeller i forskellige prisklasser, der samtidig fortsat vil kunne ramme 

bredere end blot underholdningssegmentet, forventer jeg en markedsandel på op mod 30 %. 

 

Vesteuropa 

Europa er den region, som Apple har valgt at satse hårdest på udenfor USA med 24 butikker, og 

20 i støbeskeen. Dette skyldes blandt andet en andel af købedygtige forbrugere på 84 % og at 

Apple er et brand, europæerne forstår at sætte pris på og som ikke længere kun har en appel 

blandt yngre forbrugere. 

Selv om europæernes præferencer minder meget om amerikanernes, ses generelt en lidt 

langsommere tendens i Vesteuropa til at indføre ny teknologi i forhold til USA, hvilket blandt 

andet kan ses i antallet af indbyggere med internetforbindelse. I kraft af en lidt lavere andel af 

unge mennesker i forhold til USA samt det faktum, at Apple ikke har satset ligeså målrettet på 
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Europa som USA, vil man også i fremtiden kunne forvente lidt lavere markedsandele i forhold til 

USA, men højere markedsandele i forhold til resten af verden. 

På computermarkedet ventes den kraftige udbredelse af butikker at medføre en stigning i 

markedsandelen på 8-9 %. For både Nordamerika og Vesteuropa forventer jeg, at Apple vil 

opnå dets forventede markedsandele hurtigere end de øvrige markeder, eftersom Apple 

forventes at fortsætte med at koncentrere sig særligt om åbningen af butikker i disse regioner.  

Manglende teknologisk forbedring ventes ligeledes at medføre et øget fokus på brandet i 

Vesteuropa, hvor jeg budgetterer med en langsigtet markedsandel på 60 %. 

Markedet for smartphones ventes også at blive stort i Vesteuropa som følge af de høje andel af 

velhavende forbrugere og en stor udbredelse af internettet. Grundet de nuværende mindre 

vækstrater og det faktum, at vesteuropæerne er lidt langsommere til at implementere ny 

teknologi ift. Nordamerika, vurderes smartphonemarkedet at udgøre 60 % af det samlede 

mobilmarked. Da Apple ikke har helt samme status i Vesteuropa som i Nordamerika, forventer 

jeg, at Apple vil få det sværere udenfor underholdningssegmentet, og jeg budgetterer på den 

baggrund med en markedsandel på 20 %. 

 

Latinamerika 

Forholdende i Latinamerika er noget fragmenterede. I de velhavende dele af regionen som 

eksempelvis Mexico, medfører den øgede disponible indkomst, at teknologi og gadgets 

opfattes som statussymboler og for forældrenes vedkomne, som vigtige investeringer i deres 

børns uddannelse. Her er Apple et enormt populært brand. 

Derimod er der en markant lavere disponibel indkomst i Brasilien, hvorfor Brasilien er lidt mere 

tilbagestående teknologisk set. Eksempelvis har blot 25 % af husholdningerne i Brasilien 

internetforbindelse. Befolkningen er altså mindre villige til at bruge store summer på teknologi, 

hvilket gør, at Apple har lave markedsandele i denne del af regionen. 
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Der er endnu ingen Apple butikker i regionen men en enkelt ventes på vej i Mexico. 

Befolkningen er forholdsvis ung, og andelen af købekraftige forbrugere vil i de kommende år 

stige kraftigt. 

På computermarkedet indikerer en forventet stor tilgang af internetbrugere, at den fremtidige 

vækst primært er drevet af en stor tilgang af førstegangskøbere, der vil udvide af lavsegmentet. 

Dette ventes at medføre et mindre fald i Apples markedsandel til 4 %. 

På markedet for digitale musikafspillere vil væksten i de kommende år primært komme fra 

Mexico, hvor befolkningen generelt er lidt rigere end i den øvrige del af regionen, og Apple er et 

lidt mere eftertragtet mærke. Derfor budgetter jeg med en svag stigning i markedsandelen på 

16 %.  

På smartphonemarkedet har jeg vurderet, at stigningen i den disponible indkomst samt 

udbredelsen af internettet vil medføre en markedspenetration på 20 %. Salget vil formentlig 

være koncentreret i de rigere dele af regionen, hvor Apple har et stærkt brand, hvilket vil 

medføre en markedsandel på 7 %. 

 

Østeuropa 

Finanskrisen har også ramt særligt hårdt i de østeuropæiske lande, hvor eksempelvis Ruslands 

BNP anslås at falde 6 % i 2009. Det kan på kort sigt gå hårdt ud over udviklingen af købedygtige 

forbrugere. Specielt russiske forbrugere vælger deres produkter ud fra et behov for at signalere 

status, hvilket gør Apples produkter populære. 

I resten af regionen (eksempelvis Polen) har forbrugerne været mere tilbageholdende med køb 

af Apples produkter. Den lave andel af internetbrugere indikerer Apples relativt høje 

popularitet i Rusland i forhold til resten af regionen skyldes, at der er forholdsvis stor forskel 

mellem rig og fattig, hvilket betyder, at salget af elektronikken er koncentreret blandt de 

velhavende.  
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På trods af en aldrende befolkning i Rusland og manglen på Apple butikker, forventer jeg bedre 

afsætningsvilkår i takt med, at både den disponible indkomst og antallet af internetbrugere 

forventes at øges kraftigt i de kommende år. 

På computermarkedet er Apples nuværende Andel overraskende lav. På trods af, at tilgangen af 

førstegangskøbere forventes at være stor, forventer jeg, at de statusorienterede køb samt 

stigningen i den disponible indkomst vil medføre en markedsandel på 4 %. 

iPodens andel ventes også at stige til 20 % f markedet, da størstedelen af væksten ventes at 

komme fra Rusland, hvor Apple er væsentlig mere populær end i den øvrige del af regionen. 

På smartphonemarkedet budgetterer jeg med en markedspenetration på 30 % på baggrund af 

på den ene side de statusorienterede købsmotiver samt en stigende andel af velhavende 

forbrugere og på den anden side en aldrende befolkning, for hvem computerne ikke har samme 

udbredelse som i Vesteuropa. Markedsandelen forventes at nå 8 %, idet iPhone vil passe godt 

ind i russernes statusmotiverede køb, imens det øvrige Østeuropa forventes at holde lidt igen. 

 

Japan 

Apple har valgt at satse stort på markedet i Japan med 6 Apple butikker indtil videre og flere på 

vej. Grunden er, at den japanske befolkning må betragtes som et ekstremt købedygtigt folk, 

idet 85 % af befolkningen har en disponibel indkomst på over 25.000$. Samtidig har japanerne 

for vane at bruge store summer på de allermest højteknologiske produkter, der gerne 

implementeres et par år før Vesten. Blandt andet er japanerne teknologiske ledere inden for 

mobilteknologi, og har derfor længe været vant til at bruge mere avancerede mobiltelefoner. 

Udbredelsen af mobiltelefoner i Japan har længe været enorm (117 millioner mobilbrugere ud 

af en population på 128 millioner), og det har skabt et marked for højteknologiske 

mobilsystemer, hvor der i mange smartphones er implementeret internetbrowser, TV, GPS 

navigation i et par år før andre lande i vesten. 

På trods af flere butikker vurder jeg dog, at Apple vil fortsat have svært ved at begå sig på det 

japanske marked, idet japanerne gerne foretrækker japanske produkter frem for Apples. 
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Endvidere lader det til, at japanerne går mere op i hardware end software i deres valg af 

elektronikprodukter. Udviklingen går i retningen af en fortsat aldrende befolkning, hvilket i 

længden næppe vil hjælpe på Appel’s salg. 

På baggrund af de lidt specielle præferencer forventer jeg ikke de store ændringer i den 

nuværende markedsandel for computere(3,2 %). 

Samtidig vurderer jeg, at iPodens markedsandel vil falde til 3 %, da konkurrencen fra 

indenlandske producenter ifølge Euromonitor vil intensiveres de kommende år, hvor Apples 

varemærke ikke har den nødvendige styrke blandt forbrugerne til at stå imod.  

På smartphonemarkedet har jeg budgetteret med en lidt lavere markedspenetration ift. Vesten 

på 50 %, da jeg med Japans aldrende befolkning forventer, at mange forbrugere vil forsætte 

med at bruge avancerede mobiltelefoner, der dog ikke helt kan kvalificeres som smartphones 

pga. manglende computerfunktioner. Salget af iPhones i Japan hidtil er da heller ikke gået alt 

for godt, og det siges, at teleselskaberne nærmest forærer iPhone væk mod binding af et 

toårigt abonnement.61 Blandt andet kritiseres iPhone for den høje månedsafgift, for dårligt 

kamera, mangel på funktioner, umoderne design samt, at telefonen ikke er japansk. Disse 

unikke præferencer og den intense konkurrence fra japanske producenter gør, at iPhone kun 

forventes at opnå en markedsandel på 3 %. 

 

 Asien og Australien: 

Kina har i lang tid undergået en enorm økonomisk vækst, og vil forsat gøre det fremover, 

selvom Kina også er hårdt ramt af finanskrisen, hvilket har betydet en nedskæring i salget af 

forbrugerelektronik. 

Kineserne har forholdsvist høje præferencer for dyre varemærker, da kineserne er meget 

statusorienterede, men i kinesernes øjne figurerer Apple på linje med mange japanske 

elektronikproducenter som eksempelvis Sony. Der er endvidere problemer med kopierede 

Apple-produkter, men omfangets størrelse er ukendt. 
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2,4 % af husstandene i 2008 vurderes at have en høj nok disponibel indkomst til at købe Apples 

lidt dyrere produkter. Det er væksten i den disponible indkomst i kombination med prisfald på 

elektronikmarkedet, der de seneste år har drevet væksten i markedet for forbrugerelektronik. 

Allerede i 2013 vil andelen vokse til 6,1 % af Kinas 1,3 milliarder store befolkning. Stigningen vil 

også medføre en høj vækst i antallet af internetbrugere, der på nuværende tidspunkt blot 

udgør 17 % af befolkningen. Udviklingen i den disponible indkomst vil uden tvivl have en positiv 

effekt på salget i Kina. 

Apple har på nuværende tidspunkt åbnet 1 enkelt butik, men 5 yderligere meldes på vej. Med 

en forventet vækst i antallet af Apple butikker i Asien forventes markedsandelen for Mac at nå 

3 %, idet der på den ene side vil være en stor vækst i antallet af førstegangskøbere, imens en 

Mac på den anden side vil passe fint ind i de statusorienterede køb, fordi både design og 

brugervenlighed adskiller sig markant fra det øvrige marked. 

På markedet for digitale musikafspillere venter jeg omvendt, at Apples markedsandel vil falde 

til 4 %, idet de japanske producenter også har en høj appel i Asien, og væksten på markedet for 

vil være drevet af billigere afspillere. 

På smartphonemarkedet forventer jeg på baggrund af på den ene side statusorienterede 

købsmotiver samt en forventning om billigere smartphones, og på den anden side en lav 

disponibel indkomst samt lav andel af internetbrugere, en markedspenetration på 15 %.  

iPhone har i visse regioner såsom Kina været solgt uden tilskud, hvilket ifølge analytikere kan 

ses på salgstallene. Jeg forventer, at det blot er et spørgsmål om tid, før det ændrer sig. På 

baggrund af egen erfaring tror jeg, at asiaterne specielt vil gå efter smartphones med gode 

hardware egenskaber såsom gode kameraer. Omvendt vil der også være en andel, der vil 

værdsætte iPhones muligheder for at underholdning sig, hvorfor jeg budgetterer med en 

markedsandel på 3 %.  
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Mellemøsten og Afrika: 

Sydafrika er det eneste land i regionen, hvor der er udarbejdet en rapport omkring 

forbrugeradfærd i Euromonitor for regionen, men med en befolkning, hvori 11,6 % er 

købedygtig mod regionens 3,65 %, er Sydafrika næppe sammenlignelig med regionen. 

Generelt vil udviklingen samt det nuværende salg være svært at estimere grundet manglende 

information. Pest-analysen afslører dog, at der er tale om en ekstremt fattig og ung region, hvor 

kun hvert tiende har internetforbindelse. Andelen af internetbrugere ventes at stige i samme 

takt med ændringen i andelen af købedygtige forbrugere. Apple har ingen butikker i regionen, 

og der ventes heller ikke, at være nogle på vej.  

Det må dog forventes, at Apple koncentrerer sit salg i nogle få lande i regionen, idet Apple 

målretter sit salg mod de mere købedygtige segmenter. I Sydafrika har Apple eksempelvis ret 

høje markedsandele med eksempelvis 12 % på computermarkedet.  

Da jeg hverken mener, at stigningen i disponible indkomst eller antal internetbrugere er 

imponerende, har jeg valgt at budgettere med de nuværende lave markedsandele for både Mac 

og iPod. 

På baggrund af den disponible indkomst samt udbredelsen af internettet, har jeg budgetteret 

med en markedspenetration på 10 %.  Apples markedsandel vurderer jeg også vil udgøre 2 %, 

da regionens forbrugere nok vil foretrække produkter i lavsegmentet. 

 

Samlet salg af enheder 

Samlet set betyder den underliggende vækst i markedet samt ændringerne i markedsandelene, 

at jeg over en 10-årig periode forventer følgende enhedssalg: 
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Figur 14 

Salg af Mac enheder om 10 år 

Enheder i million 2008 Forecast 2018 CAGR 

Markedsandel i 

2018 

Salg af 

enheder 2018 

Asien og Australien 52,5 199,6 14,3 % 3,0 % 6,0 
Japan 13,5 15,6 1,4 % 3,0 % 0,5 

Østeuropa 13,7 42,1 11,9 % 4,0 % 1,7 
Latinamerika 16,7 30,2 6,1 % 4,0 % 1,2 

Mellemøsten/Afrika 15,0 53,4 13,6 % 2,0 % 1,1 
Nordamerika 39,5 59,0 4,1 % 11,0 % 6,5 
Vesteuropa 41,6 77,7 6,4 % 8,5 % 6,6 

Samlet 192,5 477,7 9,5 % 4,92 % 23,5 

Salg af iPod enheder om 10 år 

iPod/Enheder i mill 

 

2008 

Forecast  

2018 

CAGR 

08-18 

Markedsandel 

2018 

iPod enheder  

2018 

Asien og Australien 24,83 77,9 12 % 4 % 3,12 

Japan 6,13 4,65 -3 % 3 % 0,14 

Østeuropa 5,04 7,19 4 % 20 % 1,44 

Latinamerika 2,45 4,82 7 % 16 % 0,77 

Mellemøsten/Afrika 1,03 1,91 6 % 2 % 0,04 

Nordamerika 48,54 28,92 -5 % 75 % 21,69 

Vesteuropa 39,09 28,69 -3 % 60 % 17,21 

Samlet 127,11 154,09 2 % 29 % 44,41 

Salg af iPhone enheder om 10 år 

Enheder smartphones/mill 

Smartphone 

salg i 2008 

Vurderet 

mobilsalg 

i 2018 

Andel 

Smart-

phones 

Smart-

phone 

enheder 

CAGR 

08-18 

Apples 

markeds-

andel 

Apples salg i 

enheder/mill 

Asien og Australien 38,6 1.251,9 15 % 187,8 17,1 % 3,0 % 5,6 

Japan 42,8 57,6 50 % 28,8 -3,9 % 4,0 % 1,2 

Østeuropa 5,2 90,6 30 % 27,2 17,9 % 8,0 % 2,2 

Latinamerika 4,2 214,6 20 % 42,9 24,7 % 7,0 % 3,0 

Mellemøsten/Afrika 2 255,9 10 % 25,6 29,0 % 2,0 % 0,5 

Nordamerika 26,7 157,9 65 % 102,6 14,4 % 30,0 % 30,8 

Vesteuropa 20,2 218,5 60 % 131,1 20,6 % 20,0 % 26,2 

Samlet 139,5 2247,0 24,3 % 546,0 14,6 % 12,7 % 69,5 

Kilde: Euromonitor, IDC + egen tilvirkning  
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Prisudvikling 

Mac 

Udviklingen i gennemsnitsprisen vil både være influeret af sammensætningen mellem dyre og 

billigere modeller samt prisudviklingen for hver model. Pga. finanskrisen vil forbrugerne afholde 

sig fra at købe de dyreste modeller i FY 09, og samtidigt har Apple for at imødegå krisen valgt at 

sænke priserne på samtlige modeller. På den baggrund har jeg for FY 09 budgetteret med et 

fald på 11 % for de bærbare computere og 8 % for de stationære computere. For FY 10, hvor 

det værste af krisen ventes at være ovre, har jeg budgetteret med, at ændringen i 

sammensætning af dyre kontra billige modeller vil medføre, at gennemsnitspriserne vil stige 

med 3 %. 

Først fra FY 11 vil prisudviklingen følge en mere normal trend. For de bærbare computere vil 

prisen på markedet ifølge Euromonitor falde med 4-5 % årligt, imens de stationære vil falde 

med 3 %. Prisfaldet ventes at være drevet af et markant øget salg af billigere computere i 

lavsegmentet, hvori Apple ikke har produkter. Dette indikeres af tilgangen af nye 

internetbrugere, hvoraf en stor del af disse brugere vil være førstegangskøbere, der næppe går 

efter de dyreste modeller. Regnskabsanalysen viste samtidig, at Apples computere ikke hidtil 

har fulgt den generelle trend for markedets mod lavere priser. Blandt andet viser analysen af 

prisudviklingen, at Apples computere ikke er ligeså prisfølsomme son de øvrige computere på 

markedet, idet gennemsnitsprisen de seneste 4 år er steget for de stationære Mac. 

Sammenholdes de 2 faktorer med et øget konkurrencepresset fremover, må Mac forventes at 

imødegå prisfald, der dog er markant mindre end prisfaldet på det øvrige marked. 

Jeg vælger derfor at budgettere med prisfald på 0,5 % årligt for de stationære, imens jeg med 

de bærbare forventer prisfald på 1 % til og med FY 2013, hvorefter jeg forventer at prisfaldende 

vil flade ud og budgetterer derfor med 0,5 % de næste 5 år. 

Fordeling mellem stationære og bærbare computere 

Ifølge Euromonitor vil salget af stationære computere falde med 3 % årligt. I de rigere regioner, 

hvor Apples salg er koncentreret, må man dog regne med et kraftigere årligt fald, eftersom 

forbrugerne i disse lande sagtens vil kunne have råd til at betale for den øget mobilitet, man får 
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via en bærbar computer. Samtidigt forventer jeg, at tendensen er endnu stærkere blandt Mac 

brugere, da den primære grund til at købe stationære computere må være mere 

computerydelse for pengene, imens mange forbrugere vælger at købe en Mac af helt andre 

grunde såsom designet, softwarepakken og det anderledes styresystem. For indeværende år 

budgetterer jeg derfor med et fald på 16 % i salget af stationære computere og budgetterer 

derefter med fald på 10 % årligt. Antallet af solgte bærbare computere er udregnet ud fra 

differencen mellem solgte computere og solgte stationære computere. 

 

iPod 

Produktporteføljen består i dag af en blanding af større og mindre digitale musikafspillere. De 

større musikafspillere, der samtidigt er de dyreste, vurderes allerede på kort sigt at være mest 

udsat for substitutionstruslen fra mobiltelefonerne. Som følge af ændret sammensætning af 

solgte iPods vurderer jeg, at gennemsnitspriserne relativt hurtigt vil nærme sig priserne på de 

mindste og billigste iPods. Samtidig forventer jeg, at aktørerne på markedet for digitale 

musikafspillere vil få relativt svært ved at differentiere sig teknologisk, hvilket vil betyde, at 

prisen bliver en relativ vigtig konkurrenceparameter.  Jeg har derfor for de kommende år 

budgetteret med kraftige fald i gennemsnitsprisen, der dog vil flade ud i takt med, at 

gennemsnitsprisen nærmer sig de billigste iPods.  

 

 iPhone. 

Langt de fleste iPhones sælges i dag med et abonnement med helt eller delvist ubegrænset 

forbrug af data. Dette har flere implikationer. Dels er Apples indtjening ikke den reelle pris, som 

forbrugeren betaler, idet en stor del af Apples indtjening kommer fra tilskud fra 

mobiloperatørerne, der så at sige, betaler Apple for at få lov til at binde brugerne til deres 

ydelser. Reelt betaler forbrugerne altså mere end Apple tjener pr. iPhone. Samtidig kan 

ordningen være med til at sløre forbrugernes muligheder for at sammenligne priserne på 

forskellige smartphones, hvilket gør, at jeg ikke forventer helt samme prisudvikling for iPhone 

som den, iPoden har været igennem. 
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Et andet forhold, der også kommer til at gøre sig gældende er, at der kun er 3 iPhone modeller 

på markedet. Fremtidige modeller vurderes enten at være målrettet de mere prisfølsomme 

kunder, hvilket dog også er muligt ved en nedsættelse prisen på de allerede eksisterende 

modeller. Jeg vurderer, at prissænkninger er en absolut nødvendighed for, at Apple kan bevare 

sine markedsandele i et marked, hvor mange potentielle brugere lader sig skræmme af enten 

datapriserne eller udgifterne til telefonen eller en kombination heraf. Væksten i markedet vil 

med andre ord i høj grad være drevet af prisfald. 

For FY 09 budgetterer jeg med en indtjening på 600 $ pr. iPhone. Allerede året efter vurderer 

jeg, at flere modeller samt en tiltagende konkurrence vil sænke gennemsnitsindtjeningen med 5 

%, imens en intensivering vil føre til fald i omsætningen på 10 % for de efterfølgende 3 år. 

Derefter vurderer jeg, at omsætningen pr. iPhone har nået et niveau, hvor indtjeningen pr. 

iPhone vil falde i et lavere tempo, og hvor Apple i højere grad vil lægge fokus på at levere mere 

værdi frem for prissænkninger, sådan som det også ses på computermarkedet. 

 

Omsætning fra øvrige forretningsdivisioner 

Salg af musikrelaterede produkter og services 

I regnskabsanalysen fandt jeg en svag sammenhæng mellem salget af iPods og musikrelaterede 

produkter, og konkluderede på den baggrund, at omsætningen ikke alene kunne bindes til 

salget af iPods. Derfor har jeg valgt at dele omsætningsudviklingen op i 3 dele. 

Den ene del vedrører tilbehøret til iPod. Her budgetterer jeg for de første 10 år med et konstant 

salg af tilbehør på 10 $ pr. iPod, da tilbehøret ikke er udsat for noget konkurrencepres. Derefter 

lader jeg omsætningen variere 100 % med omsætningen fra iPod. 

Den anden del vedrører indtjeningen fra App Store. Som oplyst tidligere er 25 % af iPhones 

brugere fra erhvervssegmentet, hvor man må regne med et mindre forbrug af applikationer. 

Underholdningssegmentet vil kunne deles yderligere op. Jeg antager, at en tredjedel primært 

køber iPhone grundet den overlegne browser og derfor primært køber iPhone til at søge 

informationer på nettet. Sammen med erhvervssegmentet vurderer jeg, at disse brugere vil 
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omsætte for gennemsnitligt 10 $ pr. iPhone. Den resterende halvdel vil formentlig bestå af 

brugere, der køber iPhone primært pga. adgangen til de mange applikationer, herunder de 

forholdsvis dyre spil. Disse brugere vil gennemsnitligt omsætte for et væsentligt større beløb, 

hvilket jeg har vurderet til gennemsnitligt 60 $. Gennemsnitligt vil App store altså omsætte for 

35 $ pr. iPhone på sigt. For indeværende år har jeg valgt at budgettere med 20 $ pr. iPhone, da 

App store er i dets introduktionsfase. For FY 10 budgetterer jeg med 30 $ pr. iPhone imens jeg 

først fra Fy 11 budgetterer med 35 $ pr. iPhone. Efter de første 10 år lader jeg denne del af 

omsætningen følge omsætningen fra iPhone. 

Den sidste del vedrører salget af musik mm. gennem iTunes. Omsætningen fra iTunes har 

oplevet store vækstrater de seneste år, men må fremover ventes at vokse i et lavere tempo, da 

salget af iPods efter mit skøn er tæt ved at nå mætningspunktet. Med det øgede fokus på 

piratkopiering ser jeg øgede indtjeningsmuligheder for iTunes. Sammenlagt budgetterer jeg 

med en stigning i omsætningen på 50 % over de næste 4 år. Herefter lader jeg omsætningen 

vokse i et væsentligt lavere tempo. 

 

Salg af anden hardware 

Regnskabsanalysen viser, at der særligt er en tæt sammenhæng mellem salget af stationære 

computere og omsætningen fra hardwaren grundet de høje priser på skærmene. Jeg har derfor 

forsøgt at finde en sammenhæng mellem antallet af solgte skærme pr. stationære computer for 

dermed at udlede en omsætning pr bærbare computer. Jeg har således valgt at binde hele 

omsætningen op på de 2 enheder, idet jeg ikke har tal for omsætning af uafhængig hardware 

som eksempelvis Apple TV.  

En konkret sammenhæng kan ikke findes for samtlige regnskabsår, idet Apple både har 

stationære computere, hvor det er nødvendigt at købe ekstra skærm samt stationære 

computere, hvor skærmen er selve computeren.X Ved at sammenholde omsætningen med de 

forskellige enheder for FY08 og de hidtidige kvartaler i FY 09, fås den tætteste sammenhæng 
                                                      

X iMac-modellen eksempelvis behøver ingen ekstra skærm.  
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mellem omsætning pr. bærbare computer og omsætning pr. stationære computer til 

henholdsvis 333 $ og 70 $ pr enhed. Dette svarer til, at hver 2,7ende stationære computer 

sælges med ekstra skærm. Jeg vælger at antage, at disse tal også er repræsentable for 

budgetperioden.  

 

Salg af software, service og andet salg 

Regnskabsanalysen viser, at der er en tæt sammenhæng mellem salget af computerenheder og 

omsætning skabt fra salget af software, service og andet salg. I indeværende år har 

omsætningen dog været lidt større grundet et mersalg af softwareprogrammet iLife. Dette 

produkt følger dog gratis med samtlige computere, og må derfor tolkes således, at mange 

kunder har holdt lidt igen med at købe en ny computer under finanskrisen, og i stedet for valgt 

at opdatere deres software. For FY 09 budgetterer jeg derfor med 260 $ pr Mac. For 

regnskabsåret 2010 budgetterer jeg med at niveauet falder tilbage til niveauet for FY 2008 på 

227 $, hvilket er det niveau jeg budgetterer med fremadrettet.  

 

Estimering af omkostninger 

Cost of sales 

Jeg har valgt at estimere bruttomarginen ved at estimere omkostninger vedrørende iPhone 

samt de øvrige produkter hver for sig. Det skyldes dels, at min regnskabsanalyse gør det muligt 

at adskille omkostningerne, og dels at jeg forventer en meget forskellig udvikling i de 2 

marginer. I mit forecast har jeg valgt at tage udgangspunkt i en margin på 68,5 % for iPhone for 

de 2 foregående år, imens de øvrige produkter for henholdsvis 2007 og 2008 havde en margin 

på 33,6 % og 31,24 %, idet jeg tror, at det giver det mest retvisende billede. 

For iPhone gælder, at 68,5 % er en udsædvanligt høj bruttomargin sammenlignet med 

smartphone branchen. Eksempelvis har Nokia en margin på 34,3 %, imens RIM har en margin 

på 51,3 %. Efter min vurdering har iPhones margin været begunstiget af en række forskellige 

faktorer, såsom regionale eksklusivaftaler med mobiloperatørerne samt en enorm 
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medieomtale, der indtil videre har gjort styresystemerne til den primære 

konkurrenceparameter. Grundet disse konkurrencevilkår, hvor Apple har en absolut fordel, har 

Apple hidtil hverken været nødsaget til at foretage væsentlige prissænkninger, eller brugt 

væsentlige ressourcer på komponentsiden med kameraerne som det mest tydelige eksempel. 

Med konkurrenternes fokus på udvikling af styresystemerne, samt en forventning om flere 

indtrængere på markedet med fokus på at producere og sælge billigt, vurderer jeg, at iPhones 

overlegenhed på området vil mindskes, hvilket vil presse omsætningen pr. iPhone samt tvinge 

Apple til at ofre flere ressourcer på batteri, kamera og andre komponenter. Jeg forventer, at 

disse ændringer i konkurrencevilkårene vil starte med presse marginen fra FY11, hvor jeg 

forudser drastiske fald i marginen til og med FY16. På den baggrund har jeg budgetteret med at 

iPhones bruttomargin over en 8-årig periode vil falde til omkring 40 %. Herefter har jeg 

budgetteret med, at iPhone over den resterende budgetperiode vil nærme sig den øvrige 

bruttomargin.  

Mht. de øvrige produkter vil det særligt være udviklingen for computerne, der vil veje tungt i 

min budgettering af bruttomarginen, da cirka 60 % af den nuværende øvrige omsætning er 

relateret til computerne. 

Som en direkte konsekvens af de prisfald, jeg har budgetteret med grundet finanskrisen, har jeg 

for det første budgetår budgetteret med et fald til 29 %. De efterfølgende år vurderer jeg, at 

prisen vil fortsætte med at være en særlig vigtig konkurrenceparameter på både markedet for 

digitale musikafspillere grundet manglende teknologiske forbedringer, samt på 

computermarkedet som følge af de asiatiske computerproducenters omkostningsminimering 

samt indførslen af netbooks. Selvom Apples computere ikke umiddelbart er substituerbare med 

en netbook, vil højsegmentet som helhed påvirkes, og derigennem altså også Apple. Apple vil 

herudover også skulle forholde sig til øget konkurrence på softwarefronten, idet Microsoft er 

på vippen til at lancere et nyt og bedre styresystem. På den baggrund budgetterer jeg med 

yderligere fald henover de efterfølgende 6 år, imens jeg derefter vurderer, at bruttomarginen 

vil stabilisere sig på 27 %. Når bruttomarginen ikke stabiliserer sig på et lavere niveau skyldes 

det, at jeg på længere sigt er overbevist om, at Apple som følge af deres differentieringsstrategi 
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og robuste kompetencer indenfor produktinnovation og brandimage vil kunne opretholde en 

margin, der er højere end eksempelvis Dell og HP. Endvidere spiller det også ind, at netbooken’s 

appel på Apples vigtigste markeder vil indskrænkes som følge af udbredelsen af smartphones. 

 

Research and development 

Udviklingsomkostningerne bruges primært til at udvikle nye elektronikprodukter samt til at 

udvikle den bagvedliggende software. Specielt for software er, at omkostningerne til 

udviklingen ikke varierer med indtægterne. Da Apple har tradition for at introducere og 

markedsføre relativt få modeller ift. konkurrenterne, der samtidig primært differentierer sig via 

softwaren, er en stor del af udgifterne formentlig forbundet med udviklingen af software, 

herunder styresystemer, hvor man pga. omkostningsstrukturen må forvente relative fald i 

forhold til omsætningen.   

For de seneste 4 regnskabsår er udviklingsomkostningerne steget med gennemsnitligt 53 % af 

omsætningsvæksten. Jeg regner allerede på kort sigt med, at denne udvikling vil ændre sig 

markant pga. øget fokus på vigtigheden af styresystemerne fra konkurrenternes side. Det 

gælder både smartphonemarkedet, hvor flere af konkurrenterne har meldt om øget fokus på 

styresystemerne for at undgå at miste markedsandele. Samtidig forventer jeg, at Microsoft med 

sin enorme indtjening fremover vil forsøge at forsvare sine markedsandele for styresystemer til 

computere overfor både Apple og Google, dels gennem lanceringen af et nyt styresystem 

senere på året samt hyppigere lanceringer fremover.  

Pga. konkurrenternes øgede tiltag budgetterer jeg for FY09 med en stigning i udgiftsposten på 

20 %, imens jeg fortsætter udviklingen for FY10 og FY11 ved at lade udgifterne vokse med 100 

% af omsætningsudviklingen. Derefter forventer jeg, at omsætningen stiger hurtigere end 

udviklingsomkostningerne og budgetterer derfor med at lade posten stige med 80 % af 

omsætningsudviklingen. At jeg ikke lader posten stige med de historiske 53 % skyldes, at 

omsætningsudviklingen de næste par år ikke vil være lige så markant som i den valgte periode i 

regnskabsanalysen. Der er endvidere tale om en afvejning, hvor man på den ene side pga. 

omkostningsstrukturen kan forvente relative fald i forhold til omsætningen, imens jeg på den 
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anden side mener, at udgiftsposten vil være tilstrækkelig stor til at sikre Apples førerposition på 

den teknologiske front. Ved slutningen af budgetperioden, hvor omsætningsvæksten nærmer 

sig inflationen, lader jeg omkostningerne stige med inflationen. 

 

Selling, General and Administration cost 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i SGA-omkostningerne renset for amortisation og 

afskrivninger, som jeg vælger at budgettere separat. Dermed indeholder posten primært 

leasingomkostninger (herunder leje af lokaler til Apple butikkerne), marketing omkostninger, 

administrations og personaleomkostninger. 

I de kommende år forudser jeg stigende personale og leasingomkostninger, eftersom alt peger 

på en fortsat udvidelse af Apple butikkerne. Samtidig vil en øget konkurrenceintensitet 

formentlig betyde øgede marketingsomkostninger. Disse poster har historisk set ikke udviklet 

sig i samme takt som omsætningen, og udgør i dag en relativ lille del af omsætningen. Samtidig 

vil øget omsætning typisk også medføre øgede administrationsomkostninger. 

For FY09 viser sidste kvartalsregnskab en stigning i posten på 9 %, grundet aktiebaseret 

aflønning, stigende marketingsomkostninger samt stigende leasingomkostninger som følge af 

flere Apple butikker. Jeg regner med at denne tendens forsætter for resten af året og 

budgetterer derfor med en stigning på 9 % for resten af året. Derefter har jeg valgt at 

budgettere med en vækst på 90 % af omsætningsvæksten, idet regnskabsanalysen på den ene 

side viste, at der er stordriftsfordele forbundet med posten, imens jeg omvendt forventer, at en 

øget konkurrenceintensitet vil medføre en tættere sammenhæng med omsætningen end de 

sidste 3 år, hvor posten gennemsnitligt har vokset med 67 % af omsætningsvæksten. Ved 

slutningen af budgetperioden, hvor omsætningsvæksten nærmer sig inflationen, lader jeg 

omkostningerne stige med inflationen. 
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Depreciation and amortization 

Afskrivninger og amortiseringer har historisk set svinget en smule omkring gennemsnittet på 

17,44 % i forhold til bygninger og driftsmidler primo samt opkøbte immaterielle aktiver. Jeg 

budgetterer derfor fremadrettet med samme afskrivningssats.  

 

Other cost 

Øvrige omkostninger har varieret en del fra år til år, og i mangel af bedre har jeg valgt at bruge 

gennemsnittet på 0,13 % af omsætningen for de seneste år fremadrettet. 

 

Tax 

Med undtagelse af regnskabsåret 2004/05 ses et nogenlunde konstant niveau i den effektive 

skatteprocent på omkring 29-30 % før korrektion af indtægter og omkostninger vedrørende 

iPhone. Når skatteprocenten ikke ligger på 35 %, som er den amerikanske selskabsskat, skyldes 

det, at en del af omsætningen ligger i udlandet. I mit budget har jeg valgt at budgettere med en 

konstant skatteprocent på 30 %.  

 

Interest 

Renteindtægterne er bundet op til posten Cash and short-term investments. Apple har valgt at 

investere deres likvide midler i risikofri aktiver. På den baggrund har jeg valgt at budgettere 

med et afkast, der svarer til den risikofri rente på 3,7 % fremadrettet. 

 

Udvikling i Balanceposter 

Da jeg har valgt at indtægts- og omkostningsføre de beløb, der vedrører iPhone og Apple TV i 

resultatopgørelsen, har jeg samtidig foretaget et par korrektioner for de 2 foregående år. 

Accrued expenses og noncurrent liabilities er korrigeret for de aktiverede indtægter, imens 

other assets og other current assets er korrigeret for de aktiverede omkostninger. Endvidere er 
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de udskudte skatteaktiver korrigeret for differencen imellem de anførte skatteomkostninger i 

resultatopgørelsen og den reelle skatteomkostning, som jeg har antaget, ligger på niveau med 

de historiske 30 %. Endelig er egenkapitalen korrigeret for den difference, der opstår som følge 

af korrektionerne, mellem aktiverne og forpligtelserne.  I mit forecast har jeg taget 

udgangspunkt i den korrigerede balance.  

 

Property, Plant and Equipment samt Acquired intangible assets 

Posten PP&E viser historisk set en tæt relation til udviklingen i omsætningen, uden at der ses 

nogle tegn på stordriftsfordele. Da jeg ikke ser nogen grund til, at det vil ændre sig, har jeg ladet 

posten følge udviklingen i omsætningen. Det samme har jeg gjort ved Acquired intangible 

assets, da der historisk set ligeledes ses stigninger i takt med omsætningsudviklingen. 

 

Working capital, other assets and noncurrent liabilities 

Poster hørende under arbejdskapitalen har jeg ladet følge udviklingen i den samlede 

omsætning, da der historisk set er en fornuftig sammenhæng med omsætningsudviklingen. 

Endvidere viser en nærmere gennemgang af noterne, at der efter korrektioner vedrørende 

iPhone ikke er nogen underposter, der må forventes at udvikle sig væsentligt anderledes. Det 

samme er tilfældet for other assets og noncurrent liabilities, som jeg har behandlet på samme 

måde. 

 

Deferred tax assets and liabilities 

Ideelt set bør udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser (indeholdt under noncurrent 

liabilities) bindes op til de poster, som de vedrører. De nødvendige oplysninger for at forfølge 

denne metode er dog langt fra tilgængelige, og jeg har derfor valgt at lade dem følge 

omsætningen.  
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Goodwill og Acquired intangible assets 

Goodwill viser ingen tegn på nogen sammenhæng med udviklingen i omsætningen, og da der 

ikke er nogen indikator for den fremtidige udvikling i posten, lader jeg den forblive konstant. 

 

Equity 

Egenkapitalen er bestemt som egenkapital primo tillagt årets resultat fratrukket dividende.  
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Scenarier 

Base case giver en værdi på 145,7 $ pr aktie. En af Apples vigtigste kernekompetencer er som 

tidligere nævnt innovation, herunder evnen til at tilpasse sig markedets behov. Specielt fra 

2001 af har Apple været flittige med sine innovationer, der har haft en enorm påvirkning på 

bundlinjen. Da Apple er kendt for at penetrere nye markeder, mener jeg således ikke, at den 

fundne værdi er fyldestgørende.  

Efter anbefaling fra Mckinsey har jeg håndteret problemstillingen ved at opbygge 3 mulige 

scenarier. Flere scenarier kunne naturligvis være opbygget, men jeg mener, at de 3 scenarier er 

tilstrækkeligt dækkende for de fremtidige aspekter. 

 

Scenarie 1 

Den nuværende produktportefølje vil med de indregnede opdateringer kunne opfylde samtlige 

digitale behov fremover, hvorfor ingen yderligere omsætning indregnes.  

 

Scenarie 2 

En serie af produkter med mindre potentiale end Apples 3 nuværende kerneprodukter vil i 

fremtiden blive lanceret. Da det i praksis vil være umuligt for en ekstern analytiker at vide, 

hvordan disse produkter vil se ud, har jeg taget udgangspunkt i et af de mest vedvarende og 

aktuelle rygter for tiden, nemlig Mac Tablet. 

Mac tablet er reelt set Apples svar på en netbook, dog med den væsentlige forskel, at 

produktet er uden tastatur og i stedet styres via trykfølsom skærm, og derfor er mest velegnet 

til underholdning. Ifølge rygterne vil computeren kunne passe i en baglomme og derfor både 

være mere mobil end de bærbare computere, og samtidig give en anden brugeroplevelse end 

iPhone, såfremt brugeren skulle få et behov for at læse e-bøger, se film, spille spil, og gå på 

internettet. Introduktionsprisen skulle ligge på 800 $. Sammenlignet med de nuværende 

netbooks ser jeg først og fremmest en fordel i en nemmere navigering end med et touchpad.  
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Under dette scenarie har jeg valgt en introduktionspris på 800 $, der vil falde med 2 % årligt. 

Produktet vil blive lanceret i 2010 og salget af enheder vil toppe i løbet 2014, eftersom jeg 

regner med, at appellen vil mindskes i takt med, at de bærbare computere også bliver mindre. 

Netop pga. substitutionstruslen fra både computere og iPhone har jeg ved 2014 budgetteret 

med, at salget af enheder vil svare til 7 % af markedet for iPhones. Endvidere indregner jeg 35 $ 

for hvert salg af Mac Tablet under App store, da jeg forventer, at brugerne af Mac tablet også 

vil gøre stor brug af App store. Den bruttomargin, jeg har valgt at indregne, er den samlede 

bruttomargin for de øvrige produkter inklusive iPhone. 

I dette scenarie antages kontinuerlige mindre produktlanceringer at medføre en stigning i 

posten årligt fra 2014. Endvidere vil de nye produkter medføre øgede investeringer i form af 

udviklingsomkostninger, hvilket jeg har taget højde for, ved at lade omkostningerne stige med 

85 %, indtil omsætningsvæksten nærmer sig inflationen, hvorefter jeg lader posten stige med 

inflationen. Budgetforudsætningerne vedrørende kapacitetsomkostningerne i base case har jeg 

ikke fundet nødvendigt at justere, da omkostningerne med de samme budgetforudsætninger 

stiger en smule i forhold til base case. 

 

Scenarie 3 

Apple vil i løbet af de kommende år være i stand til at gennemtrænge et nyt marked med et 

eller flere produkter, der sammenlagt har et kæmpe potentiale. Efter min vurdering, er der 

ingen af de nuværende rygter, der vil kunne repræsentere dette/disse produkter. Derfor har jeg 

i dette scenarie taget udgangspunkt i iPhones inflationskorrigerede omsætning, ved at tillægge 

15 %, i det potentialet ligger mellem iPoden og computernes omsætning. XI I princippet kunne 

jeg have indarbejdet iPhones omsætning over flere omgange, men som jeg vil argumentere for 

senere, ser jeg begrænsede muligheder for Apple, hvorfor jeg mener, at den indarbejdede 

omsætning vil være tilstrækkelig. 

                                                      

XI 1,02^7-1=15% 
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På grund af usikkerheden omkring det fremtidige produkts egenskaber, har jeg antaget, at 

omsætningsændringen vil ses i FY14, og at bruttomarginen vil være den samme som i scenarie 

2. Endvidere har jeg taget højde for de øgede behov for investeringer i 

udviklingsomkostningerne ved at lade posten stige med 85 % af omsætningsudviklingen fra 

FY14, imens jeg har ladet salgs- og administrationsomkostningerne stige med 82 % idet jeg for 

begge poster ser væsentlige synergi og stordriftsfordele. Mod slutningen af budgetperioden, 

hvor væksten i posterne nærmer sig inflationen, lader jeg posterne stige med inflationen. 

 

Sandsynlighedsvægtning af scenarierne 

Som udgangspunkt vil værdien af Apple være meget påvirkelig af den fremtidige 

produktportefølje, hvilket forleden blev tydeligt påvist i det amerikanske satireprogram The 

Daily Show, hvor gæsten Jim Cramer fra tv-kanalen CNBC afslørede, at man kan tjene penge ved 

at sprede falske rygter omkring Apples fremtidige produktportefølje med det formål at 

manipulere aktiekursen, idet Apple ikke kommenterer på rygter omkring dets produkter.  

Eksemplet afspejler, hvor kritisk man bør være ved vægtningen af de forskellige scenarier.  På 

den baggrund har jeg taget udgangspunkt i Apples seneste innovationer, Apples 

kernekompetencer samt forbrugernes fremtidige behov for øget funktionalitet.  

Den røde tråd i innovationen siden 2001 går under navnet ”Digital hub”.62 Digital hub kan 

oversættes som digitalt centrum, og omhandler Apples vision om at gøre computeren til 

centrum for musik, film og billeder mm. iPoden og iTunes skal ses som nogle af de første 

innovationer, der skulle opfylde visionen. Programpakken iLifes introduktion i 2003 er også et 

eksempel på visionen om at gøre Macintosh til det centrale punkt for hver eneste digitale 

handling. iPhones introduktion i 2007 var det næste skridt i visionen, idet man pga. den 

konvergerende teknologi har samlet en lang række teknologier i et enkelt produkt. Da Apple 

allerede inden 2001 havde en række medieapplikationer, kan samtlige produkter således 

opfattes som værende relateret produktdiversifikation, hvor Apple via medieapplikationerne er 

gået videre i musikbranchen via iTunes og iPoden, dernæst iLife og herefter iPhone. Der er 

endvidere tale om produkter, hvor Apple enten har kunnet formå at få det bedste ud af sine 
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kernekompetencer ved at udnytte muligheden for at integrere både hardware og software i 

samme produkt, eller også har brugt et eksisterende produkt som platform.  

Spørgsmålet er, om Apple vil have succes med at lancere produkter, hvor integrationen mellem 

software og hardware ikke spiller en væsentlig rolle. Uden software mener jeg, at Apple vil få 

svært ved at differentiere sig væsentligt teknologisk og risikerer alene at sælge produktet med 

brandet som eneste salgsargument. Efter min mening vil sådanne produkter få det enormt 

svært, idet manglen på teknologisk differentiering vil gøre prisen til en langt vigtigere faktor, og 

omkostningsminimering ikke er blandt Apples kernekompetencer. Endvidere vil Apple via 

sådanne produktlanceringer risikere at udvande sit image som en af verdens mest innovative 

virksomheder. Såfremt Apple selv så et potentiale i den slags produkter, havde vi formentlig 

allerede nu set en endnu bredere produktportefølje i stil med Sonys. 

Mht. potentialet for software, der ikke er afhængig af Apples produktportefølje, er jeg også 

pessimistisk. Det eneste software, der ikke er afhængig af Apples produkter, er musikbutikken 

iTunes, men iTunes var i dets introduktionsfase blot tilgængelig for Mac og iPod brugere. Netop 

derfor har Apple haft mulighed for at indføre en række konkurrencebegrænsninger i salget af 

musik ved at sørge for, at musikken ikke kunne afspilles på andre musikafspillere og at det er 

forholdsvist besværligt for iPod brugerne at udskifte iTunes, idet at det samtidigt er gennem 

iTunes, at man danner spillelister mv.. Der er således ikke umiddelbart historisk belæg for at 

tro, at Apple vil kunne konkurrere med eksempelvis Google og Microsoft på markeder, hvor 

Apple ikke kan gøre brug af de konkurrencefordele, der opnås via integrationen mellem 

software og hardware. 

Medmindre Apple er i stand til at ændre sine kernekompetencer, vil fremtidige produkter 

derfor sandsynligvis følge ”digital hub” strategien, da det er via strategien med relateret 

produktdiversifikation med computeren i centrum, at Apple historisk set har kunnet tilbyde 

kunderne noget nyt og innovativt. Efter min vurdering er de fremtidige muligheder for de helt 

store innoverende produkter, hvori der gøres brug af avanceret hardware og software 

formindsket efter introduktionen af iPhone, fordi forbrugerne som følge af ønsket om øget 

mobilitet, ønsker alle teknologier samlet i et produkt. iPhone vil efter min vurdering fremover 
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kunne være i stand til at opfylde de fleste digitale behov sammen med computeren i takt med, 

at den tilgængelige software til iPhone udvides. Omvendt tror jeg, at en række mindre 

produkter vil kunne dække små behov, der måske ikke i tilstrækkelig grad kan dækkes af den 

nuværende og fremtidige portefølje af smartphones eller computere med Mac tablet som et 

eksempel på ganske kort sigt.  

Den teknologiske udvikling samt forbrugerens fremtidige behov kan dog være utrolig svær at 

forudsige. Mini pc’erne er et eksempel på, hvordan et projekt, der i første omgang gik ud på at 

skaffe børn i udviklingslandene adgang til computere, senere hen har udviklet sig til en 

kommerciel succes. Derfor kan det ikke udelukkes, at Apple vil opfinde en kæmpesucces i 

fremtiden.  

På baggrund af diskussionen har jeg valgt at sandsynlighedsvægte scenarie 1 med 25 %, 

scenarie 2 med 60 % og scenarie 3 med 15 %.  
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Udregning af Fair Value 

På baggrund af de vægtede budgetteringer har jeg estimeret Apple-aktien til at have en værdi 

på 152,04 $. Samtlige budgetter kan ses i bilag 9-26. 

Figur 15 

Million $ Scenarie 1 (25 %) Scenarie 2 (60 %) Scenarie 3 (15 %) 

NPV Budgetperiode 84.352 87.026 100.504 

NPV Terminalværdi 8.744 8.974 12.293 

NPV Cash flow 93.096 96.000 112.797 

        

  
  

  

Vægtet NPV Cash flow  
  

97.793 

Mid year adjustment factor 0,0511 
 

4.992 

Value of operations 
  

102.786 

Overskydende likviditet 
  

24.490 

Operating leasing 
  

-1.995 

Enterprise value 27. sep 2008 
  

125.281 

Time adjustment factor 0,0872 
 

10.920 

Total Enterprise value 27. juli 2009 
  

136.201 

  
  

  

Antal aktier/mill 
  

895,817 

Pris pr. aktie     152,04 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kurs 152,04 $ svarer til 95 % af de 160,1 $, der var kursen ved skæringsdatoen. På baggrund af 

den lille difference er det svært at give en endelig købs eller salgsanbefaling. Aktien må således 

betegnes som en investering, hvor den underliggende risiko nogenlunde afspejler 

indtjeningspotentialet. 
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Følsomhedsanalyse 

Da flere af de udvalgte valuedrivers er præget af skøn, har jeg fundet det nødvendigt med en 

følsomhedsanalyse, hvor jeg har taget udgangspunkt i de parametre, som jeg har vurderet, at 

der er mest usikkerhed omkring. Følsomhedsanalysen vil kunne belyse konsekvensen af 

ændringer i budgettet i henhold til aktiekursen. 

I den første analyse har jeg taget udgangspunkt i omsætningsvæksten og bruttomarginen. 

Estimeringen af bruttomarginen er præget af en vis usikkerhed, idet jeg blandt andet har 

estimeret, at bruttomarginen for den del af omsætningen, der ikke vedrører iPhone, over en 6-

årig periode vil stabilisere sig omkring 27 %. Omsætningsvæksten er også præget af væsentlig 

usikkerhed omkring en lang række faktorer, såsom markedsudviklingen, prisudviklingen, og 

markedsandelene, der hver især påvirkes af en lang række faktorer. 

For at undgå en partiel analyse, der ikke tager hensyn til de reelle scenarier, der følger 

omsætningsændringerne, har jeg i min analyse indarbejdet ændringer budgettet vedrørende 

omkostningerne for salgs- og administrationsomkostningerne samt udviklingsomkostningerne. 

Dette har jeg konkret gjort ved at indarbejde en faktor -4 % i begge udgiftsposter, hvilket vil 

sige, at jeg eksempelvis ved en 1 % stigning i omsætningsvæksten i scenarie 1 har ladet 

udviklingsomkostningerne stige med 76 % i stedet for 80 %. Dermed tager min analyse højde 

for de øget stordriftsfordele, der følger med en omsætningsstigning og omvendt ved fald i 

omsætningen. 

Figur 16 

Ændring i bruttomargin\Ændring i omsætningsvæksten fra FY10 

 

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 

-4% 96 101 108 116 127 140 157 

-3% 100 106 113 122 133 147 165 

-2% 105 111 118 128 139 154 173 

-1% 109 115 123 133 146 161 181 

0% 113 120 129 139 152 168 189 

1% 118 125 134 145 158 176 197 

2% 122 129 139 150 165 183 205 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Følsomhedsanalysen viser, at værdien af aktien er meget påvirkelig af selv små ændringer i 

omsætningsvæksten, og mindre påvirkelig af ændringer i bruttomarginen. Derfor vil blot cirka 

en halv procents omsætningsvækst kunne retfærdiggøre den nuværende aktiekurs, imens der 

skal 1,5 % stigning i bruttomarginen for at opnå tilsvarende. 

I den anden analyse har jeg plottet omsætningsvæksten mod WACC. Usikkerheden omkring 

kapitalomkostningerne skyldes, at aktivernes beta som bekendt blev estimeret på baggrund af 

en ”Common sense”-analyse, idet beta målt historisk, viste en enorm forskel afhængig af 

datagrundlaget. 

Figur 17 

Ændring i WACC\Ændring i omsætningsvæksten fra FY10 

 
-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 

8,73% 127 136 148 162 180 203 233 

9,23% 122 130 141 153 169 190 216 

9,73% 118 125 134 146 160 179 202 

10,23% 113 120 129 139 152 168 189 

10,73% 110 116 124 133 145 160 176 

11,23% 106 112 119 128 138 152 168 

11,73% 103 108 114 123 132 144 160 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Undersøgelsen viser, at den nuværende aktiekurs er meget påvirkelig af valget af WACC, og 

alene en halv procent vil kunne retfærdiggøre værdien af aktien. Såfremt den risikofri rente, 

kapitalstrukturen og risikopræmien holdes fast, svarer en WACC på 9,73 % til en asset beta på 

1,77 mod de 2,02, jeg har taget udgangspunkt i. Med udgangspunkt i Carnegies tabel mener jeg 

ikke, at forskellen er så markant igen. 

I den sidste analyse har jeg taget udgangspunkt i sandsynligheden for, at scenarie 3 finder sted 

samt de ændringer i profitten, der følger med en ændring i omsætningsvæksten i scenarie 3 for 

”den/de nye produkter”. Efter min mening er det nok disse faktorer, der er præget af det mest 

subjektive skøn, eftersom der er mindst information at gå efter. 
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I følsomhedsanalysen har jeg holdt forholdet i sandsynligheden mellem scenarie 1 og 2 fast, 

således at en større sandsynlighed for, at scenarie 3 indtræffer, både påvirker sandsynlighed 1 

og 2. Samtidigt har jeg taget højde for de øgede synergieffekter og stordriftsfordele i 

udviklingsomkostningerne samt administrationsomkostningerne som følge af ændringerne i 

omsætningsvæksten. Dette er gjort ved at ændre den følgende vækst i de to poster med en 

faktor minus 2. Dvs. at 5 % vækst medfører, at udviklingsomkostningerne kun stiger med 75 % i 

stedet for 85 % af omsætningsvæksten. Valget af en mindre faktor ift. den første analyse 

skyldes, at det kun er en mindre del af omsætningen, der føres følsomhedsanalyse på. 

Figur 18 

Sandsynlighed\Ændring i omsætningsvæksten (nye produkter i scenarie 3) 

 

-5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 

5% 149 149 150 150 151 152 154 

10% 150 150 151 152 154 156 160 

15% 150 151 152 154 156 160 166 

20% 150 152 153 155 159 164 171 

30% 151 153 155 159 164 171 182 

40% 152 155 158 162 169 179 194 

50% 153 156 160 166 174 186 205 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Følsomhedsanalysen viser, at det potentielt set er her, hvor mit budget afviger allermest fra 

markedet. Isoleret set skal der enten indarbejdes 7,5 % forøget omsætningsvækst eller en 

ændring på 35 % i sandsynligheden for, at den nuværende markedskurs kan retfærdiggøres. 

Analysen viser også, at værdien af aktien bliver følsommere overfor ændringer i 

omsætningsvæksten ved en højere sandsynlighed for, at scenarie 3 indtræffer.  Med Apples 

produktlanceringer de senere år er det således nærliggende at tro, at markedet har en langt 

større tro på, at Apple vil kunne opfinde et eller flere nye succesprodukter, end det jeg har lagt 

til grund for værdien af aktien. 

Samlet set må man konkludere, at værdiansættelsen er følsom overfor ændringer i 

omsætningsvæksten, WACC og bruttomargin, hvorfor der blot skal mindre justeringer til, for at 

retfærdiggøre den nuværende aktiekurs. Såfremt man udelukkende skal pege på enkelte 
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faktorer, hvor markedets forventninger i forhold til mine forventninger potentielt set afviger 

markant, er det muligheden for fremtidige succesprodukter og disses potentiale. Da 

budgettering omkring fremtidige succesprodukter er præget af en høj grad af subjektivitet, 

mener jeg, at følsomhedsanalysen alt i alt understøtter den fundne værdi.
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Multipel analyse 

Som supplement til DCF modellen har jeg inddraget multipelanalysen for at tjekke op på den 

fundne værdi. Et perfekt sammenligningsgrundlag er ikke muligt at opnå, eftersom der ikke 

findes en virksomhed med præcist samme forretningsgrundlag. Derudover kan forskelle i 

regnskabsprincipper, kapitalstruktur, risiko, fremtidig indtjening osv. være årsager til forskelle i 

multipler. Derfor har jeg primært valgt et snævert sammenligningsgrundlag med baggrund i de 

konkurrenter, der hovedsageligt opererer på smartphone eller computermarkedet. På 

computermarkedet har jeg undgået computerproducenter, der primært lever af at sælge 

netbooks, og derfor taget udgangspunkt i Hewlett Packard samt Dell, imens jeg på 

smartphonemarkedet har gjort brug af Research in Motion samt Nokia. Endvidere har jeg også 

inddraget Microsoft, da Microsoft via dets software også opererer på de samme 

produktmarkeder. 

Jeg har valgt at gøre brug af P/E, idet multiplen inddrager indtjeningen på bundlinjen efter skat. 

Samtidig har jeg som følge af Apples lidt specielle kapitalstruktur valgt at inddrage EV/EBITDA, 

idet denne multipel er uafhængig af kapitalstruktur og afskrivningsprincipper. Ved brug af 

EBITDA undgår man således at indregne Apples relativt store renteindtægter. Multiplerne er 

udregnet på baggrund af data fra Thompson ONE Banker vedrørende estimaterne for næste 

årsregnskab. Multiplerne vedrørende Apple er udregnet på baggrund af den udregnede værdi 

samt mine egne regnskabsmæssige estimater, hvor al indtjening fra iPhone er indregnet for at 

gøre regnskaberne så sammenlignelige som muligt. 

 

Figur 19 

Multipler 

Lokal valuta 

Market 

Cap Debt EV Net Income EBITDA P/E EV/EBITDA 

Apple 138.157 -29.233 108.924 7.628 10.557 18,1 10,3 

Dell  26.748 -8.097 18.651 2.076 3.477 12,9 5,4 

HP 99.830 -3.510 96.320 9.285 16.711 10,8 5,8 
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Microsoft 204.774 -25.244 179.530 14.917 22.333 13,7 8,0 

RIM 44.043 -2.216 41.827 2.501 3.879 17,6 10,8 

Nokia 49.134 -4.291 44.843 1.807 3.720 27,2 12,1 

Nokia (hist) 49.134 -4.291 44.843 3.988 6.772 12,3 6,6 

Kilde:  Egen tilvirkning 

 

Sammenlignet med konkurrenterne i computerbranchen, handles Apple med en betydelig 

merpris.  Forklaringen må være, at der i Apples kurs er indregnet en forventning om væsentlig 

større vækst fremadrettet i forhold til Dell og HP. Historisk set har Apple som tidligere nævnt 

leveret en væsentligt større vækst, og må også forventes at forsætte trenden, idet jeg i mit 

budget har vurderet, at smartphonemarkedet vil vokse med 14,62 % årligt mod 

computerbranchens 9,51 % målt på enheder. Endvidere spiller det også ind i vurderingen 

omkring den fremtidige vækst, at Dell og HP vurderes at være mere udsatte for fremtidig 

priskonkurrence, som følge af den manglende differentiering, ligesom de heller ikke har samme 

tradition for at trænge nye markeder. Hvad angår Microsoft, kommer det nok ikke som den 

store overraskelse, at multiplerne ligger tæt op af HP og Dell. Ganske vidst har Microsoft i 

højere grad været i stand til at trænge ind på flere nye markeder, men har omvendt gennem de 

senere år tabt markedsandele til både Google og Apple. På den baggrund er det helt som 

forventet, at Apple handles med en betydelig merpris i forhold til konkurrenterne i 

computerbranchen. 

Konkurrenterne i smartphonebranchen handles generelt med en højere multipel i forhold til 

konkurrenterne i computerbranchen, hvilket også understreger af det underliggende 

vækstpotentiale. At Nokia handles til en væsentlig højere P/E stemmer ikke umiddelbart 

overens med mine forventninger, da multiplerne baseret på de historiske tal er væsentligt 

lavere. Den høje multipel må således tolkes som, at investorerne har en forventning om, at 

Nokia formår at vende den nuværende krise, der generelt har ramt mobilbranchen hårdt med 

undtagelse af smartphonemarkedet. 

Ift. RIM handles Apple nogenlunde til de samme multipler. På trods af de øgede markedsandele 

i højsegmentet for computere samt Apples innovation, forventer jeg, at Apple vil have et lidt 
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lavere vækstpotentiale som RIM, da væksten på smartphonemarkedet er markant større end 

computermarkedet. Man kan argumentere for, at den systematiske risiko for 

computerbranchen er mindre end i smartphonebranchen, da der i de almindelige 

mobiltelefoner ligger et langt billigere alternativ i tilfælde af lavkonjunktur. Endvidere har der 

endnu ikke etableret sig et decideret lavsegment for smartphones, hvilket er tilfældet for 

computerbranchen. Så selvom Apples systematiske risiko ligger over computerbranchens, er 

RIMs systematiske risiko formentlig også større end Apples. Fælles for begge selskaber er dog 

en betydeligt højere bruttomargin sammenlignet med de øvrige konkurrenter, hvilket kan tyde 

på, at indtjeningspotentialet er højere for begge selskaber i forhold til de øvrige konkurrenter. 

Da både den ventede vækst er lavere og risikoen er højere RIM, vurderer jeg, at Apple i højere 

grad bør handles til samme multipel som RIM end Apples øvrige konkurrenter, hvilket også er 

tilfældet. På den baggrund må det konkluderes, at multipelanalysen underbygger Apples 

estimerede værdi.
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Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at estimere værdien af Apples aktie. For at estimere 

værdien har det været nødvendigt at udføre en strategisk og regnskabsbaseret analyse. 

Regnskabsanalysen viser, at Apple de seneste år har oplevet en enorm vækst i omsætningen. 

Regnskabsanalysen afdækkede endvidere, at der i Apples forretningsmodel eksisterer 

stordriftsfordele, samt at en stor del af omsætningen genereres af tillægsprodukter, der er 

bundet op til salget af Mac, iPhone og iPod. 

Den strategiske analyse viser, at der er grund til at forvente fortsat vækst på smartphone 

markedet samt computermarkedet, imens salget af digitale musikafspillere i de kommende år 

vil flade ud som følge af substitutionstruslen fra mobiltelefonerne. En afdækning af Apples 

kernekompetencer og konkurrenter samt udviklingen i forbrugeradfærd og den disponible 

indkomst viser endvidere, at Apple fremover vil kunne øge omsætningen som følge af den 

underliggende vækst i markederne samt en forøgelse af markedsandelene i visse regioner. 

Samtidig forventes konkurrencen at intensiveres i de kommende år, hvilket vil tvinge Apple til 

at skære i sin bruttomargin. Grundet Apples differentierede produktportefølje forventer jeg 

dog, at Apple vil kunne opretholde en margin, der er noget højere end konkurrenternes. 

Værdien er således bygget på en forventning om, at Apple via sin produktudvikling og sit brand 

vil kunne forsætte med at øge omsætningen via den eksisterende produktportefølje. Omvendt 

er der ikke indregnet de helt store sandsynligheder for, at Apple fremover vil kunne forsætte 

med at penetrere nye markeder med samme potentiale som iPhone. Som følge af analyserne er 

værdien af Apples aktie via DCF-modellen vurderet til 152,04 pr. 27. juli 2009, hvilket svarer til 

95 % af værdien på skæringstidspunktet. 

Følsomhedsanalysen viser, at den fundne værdi er meget følsom overfor selv små ændringer i 

WACC, bruttomargin og omsætningsvækst. Omvendt underbygges den fundne værdi også af 

multipelanalysen. Alt i alt må Apples aktie vurderes som værende en investering, der i store 

træk afspejler den underliggende risiko og indtjeningspotentialet. 
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Bilag1   Pest 

Renteniveau. 

Apple har ingen gæld, men derimod likvide midler og kortsigtede investeringer for cirka 24,5 

milliarder dollars, hvilket svarer til over halvdelen af værdien af de samlede aktiver. Disse 

midler er mest sårbare overfor ændringer i den amerikanske rente. Midlerne placeres i likvide 

sikre investeringspapirer med relativt kort løbetid. En forhøjelse af renten kan derfor være godt 

for Apple, når midlerne skal reinvesteres. 

 

Skattepolitik 

Apple vil naturligvis blive påvirket af ændringer i skattepolitikken i de forskellige lande, hvor 

produkterne afsættes, idet forhøjelser af skatten enten nedsætter forbrugernes disponible 

indkomst eller mindsker Apples overskud.  Langt størstedelen af omsætningen(57 % i 2008) 

genereres dog i USA, hvor selskabsskatten aktuelt ligger på 35 %. En ændring af selskabsskatten 

har ikke været et emne hidtil under præsident Obamas valgperiode, og der er derfor ingen 

grund til at, at den ændrer sig. 

Derimod har Obama stillet kortvarige skattelettelser i sigte for middelklassen i USA for at 

stimulere forbruget. Dette er blandt andet gennemført via stimuleringsplanen i februar, hvor 

282 milliarder dollars gik til skattelettelser. Dette svarer til omkring 65 $ pr måned for en 

gennemsnitlig amerikansk familie. Endvidere har han stillet skattelettelser i sigte for små 

virksomheder og iværksættere. Obamas skattepolitik ventes derfor på kort sigt at have en 

begrænset effekt på Apple. 

 

Valutakurseksponering  

43 % af omsætningen ligger pt. i andre lande end USA, hvilket gør Apple mindre udsat for 

valutakursændringer i forhold til mange af dets konkurrenter. Samtidig er produktionen og 

indkøb af komponenter også fordelt over flere lande. Samlet set er Apple modtager af 

udenlandsk valuta (dvs. de samlede indtægter fra udlandet er større end omkostningerne). 
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Derfor vil en styrkelse af dollaren påvirke omsætningen samt overskudsgraden negativt, idet 

udenlandske produkter vil være relativt mere konkurrencedygtige. Selskabet gør i nogen grad 

brug af finansielle instrumenter i forbindelse med afdækning af den kortsigtede 

valutaeksponering.  

 

Miljøbeskyttelse 

Med valget af Obama som præsident i USA er det sandsynligt, at USA fremover vil binde sig til 

mål om reducering af udledningen af drivhusgasser. Obama har tidligere udtalt ambitioner om 

at reducere udslippet med 80 % i 2050 ift. 1990 niveau, imens EU har krævet reduceringer på 

kort sigt. Endvidere vil en evt. amerikansk klimaaftale være vigtig i kampen for en russisk, 

kinesisk og indisk klimaaftale. 

En amerikansk klimaaftale må forventes også at påvirke computerbranchen i fremtiden, fordi 

elforbruget fra computere alene udgør 2 % af den samlede udledning af CO2 på verdensplan.  

Eksempler på mulige tiltag er grønne afgifter, tilskud til miljøvenlige bærbare eller decideret 

krav til branchen omkring elforbruget. Hidtil er der blot eksempler på en stigende tendens til, at 

ansvaret for miljøvenlig afskaffelse og genanvendelse af produkterne placeres hos 

producenterne i dele af Europa, Canada og USA. 

I branchen er der i forhold til tidligere allerede større fokus på brug af genanvendelige 

materialer og reducering af giftige materialer. Apple forventer ikke, at diverse tiltag vil skade 

Apple væsentligt, idet Apple allerede har sat stort fokus på miljøvenlighed. Tværtimod kan 

Apples stigende fokus på miljøet være positivt, idet det specielt er unge der bekymrer sig for 

miljøet og samtidig er dem, der bestemmer, hvad der er cool. 

 

Monopolregulering. 

Med en markedsandel på 70 % af salget af bærbare digitale musikmusikafspillere og en 

markedsandel på 85 % af salget af digital musik må Apple siges at have en dominerende stilling 

på begge markeder. Dette er næppe et tilfælde. Musik købt igennem iTunes har som tidligere 
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nævnt været kopi-beskyttet, hvilket i praksis betød, at brugere af iTunes var bundet til iPods, 

fordi de som de eneste bærbare musikafspillere kunne afspille musikken. Alternativt kunne 

forbrugeren blive nød til at købe en hel ny samling musik, hvis man eksempelvis skiftede til 

andre mp3-musikafspillere. 

I slutningen af januar 2009 nedlages et forbud mod brugen af Apples brug af DRM- beskyttelse i 

en sag anlagt af den norske forbrugerombudsmand. Som svar har Apple besluttet fremover at 

gøre deres salg af musik DRM- frit, imens tidligere solgt musik over iTunes kan låses op for 30 

cents pr. sang. Tiltaget må forventes at have en potentiel skadelig effekt på salget af iPods. 
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Bilag 2    iPod estimat 

 

 Antal enheder/million bærbare medie afspillere 

 2003 2008 
Udvikling CAGR 

Forecast 
2013 udvikling CAGR 

Asien og Australien 37,62 63,48 69% 11,03% 134,11 111,26% 16,14% 
Japan 7,21 8,96 24% 4,44% 7,73 -13,73% -2,91% 
Østeurope 4,49 8,67 93% 14,07% 12,68 46,25% 7,90% 
Latinamerika 3,46 5,15 49% 8,28% 9,04 75,53% 11,91% 
Mellemøsten/Afrika 4,29 5,68 32% 5,77% 8,44 48,59% 8,24% 
Nordamerika 29,72 63,25 113% 16,31% 66,57 5,25% 1,03% 
Vesteurope 24,99 50,41 102% 15,07% 70,52 39,89% 6,94% 
Samlet 111,77 205,6 84% 12,96% 309,09 50,34% 8,50% 

        

 
Apples andel af bærbare 

medieafspillere  
Apples andel i 

enheder/million  

    2003 2008 
  

2003 2008 
 Asien og Australien 0,3% 3% 

  
0,11286 1,9044 

 Japan 6,3% 3,4% 
  

0,45423 0,30464 
 Østeurope 2% 9,5% 

  
0,0898 0,82365 

 Latinamerika 0% 6,1% 
  

0 0,31415 
 Mellemøsten/Afrika 0% 0,3% 

  
0 0,01704 

 Nordamerika 4% 51,7% 
  

1,1888 32,70025 
 Vesteurope 0,4% 38% 

  
0,09996 19,1558 

 Samlet 

    
1,94565 55,21993 

 

        

        Omregningsfaktor 2003 2008 Forecast 2013  

   Kina og Indien 5% 39% 61% 
    Japan 44% 68% 70% 
    Rusland/Polen 6% 58% 68% 
    brasilien/mexico 3% 48% 67% 
    Sydafrika 14% 18% 25% 
    Usa  11% 77% 83% 
    Frankrig/Tyskland 

29% 78% 92% 
    /Italien/Storbritanien 
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Antal enheder/million bærbare musik afspillere 

 
2008 
Andel 

Solgte 
enheder 

 
2003 2008 udvikling CAGR Forecast 2013 udvikling CAGR 

Asien og Australien 2,02 24,83 1132% 65% 81,22 227% 27% 8% 1,90 

Japan 3,14 6,13 95% 14% 5,42 -12% -2% 5% 0,30 

Østeurope 0,29 5,04 1633% 77% 8,63 71% 11% 16% 0,82 

Latinamerika 0,12 2,45 2019% 84% 6,08 148% 20% 13% 0,31 

Mellemøsten/Afrika 0,60 1,03 72% 11% 2,10 104% 15% 2% 0,02 

Nordamerika 3,23 48,54 1405% 72% 55,29 14% 3% 67% 32,70 

Vesteurope 7,25 39,09 439% 40% 64,98 66% 11% 49% 19,16 

Samlet 16,63 127,11 664% 50% 223,73 76% 12% 43% 55,22 
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Bilag 3 

 

Kilde: http://www.mobity.dk/media/2008/09/nye-konkurrenceparametre-overfor-

mobilbrugerne.pdf 
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Bilag 4 

Ledelse 

I analysen af kernekompetencerne bør CEO Steve Jobs nuværende situation indledningsvis 

nævnes. Fra januar til juli i år har Steve Jobs været fraværende fra jobbet som CEO. Steve Jobs 

var med til at stifte Apple og senere hen med til at få firmaet ud af krisen i halvfemserne. Steve 

Jobs betragtes som en passioneret, visionær kultfigur, der med sin sans for detaljer af flere 

betragtes som synonym med Apples succes. Det siges sågar, at han har en finger med i spillet 

på alt, hvad der foregår i Apple. Han har derfor utvivlsomt haft en stor rolle i opbygningen af de 

kernekompetencer, der senere vil blive analyseret.  

Ansvaret for udviklingen i virksomheden er dog spredt over et stort antal kompetente og 

erfarne ledere. I hans fravær er han blevet erstattet af Tim Cook, der tidligere har erfaring fra 

Compaq og IBM. Tim Cook har været i virksomheden i 11 år og har primært haft hovedansvaret 

for produktionen af Mac og udjævningen af den ineffektivitet, der har præget produktionen. Af 

andre betydningsfulde personer kan nævnes Eddy Cue (iTunes), Scott Forstall (iPhone 

Software), Jonathan Ive (design), Ron Johnson (Apple Store), Philip Schiller (Marketing) mm.. 

Set udefra lader det altså til, at der står rigeligt med kompetente afløsere til rådighed. 

Selvom tidligere rygter omkring Steve Jobs helbredsstatus har betydet panikagtige fald i 

aktiekursen på eksempelvis 11 % i oktober 2008, er min umiddelbare vurdering, at 

organisationen er gearet til at klare sig uden Steve Jobs, hvis helbredsstatus derfor ikke indgår i 

følgende analyse af kernekompetencer og ressourcer. 
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Bilag 5 

Apple 

Noplat 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Net sales 5742 6207 8279 13931 19315 24642 37623 

Cost of sales -4139 -4499 -6020 -9888 -13717 -16099 -23266 
Selling, general and 
administrative expenses -1109 -1212 -1430 -1864 -2433 -2963 -3761 

Developement cost -447 -471 -491 -534 -712 -782 -1109 
Other income/cost less 
interest -44 -11 -8 -18 -29 -48 -33 

Ebit 3 14 330 1627 2424 4750 9454 

Adjusted tax  -38 -24 -267 -433 -763 -1347 -2526 

Noplat -35 -10 63 1194 1661 3014 3716 

        Aktiebaseret aflønning 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Udgifter tillagt administrative 
omk 29 16 13 

    Reduceret skattebetaling -6 -4 -3 
    

        Justeret Skattebetaling 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

marginale skatteprocent 25% 26% 28% 26% 29% 30% 30% 

renteindtægter 118,00 69,00 64,00 183,00 394,00 647,00 653,00 

renteudgifter 11,00 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skat af renteindtægter -29,84 -18,00 -17,88 -48,40 -115,91 -195,34 -195,19 

Skatteskjold af renteudgifter 2,78 2,09 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

rapporteret skat 16,00 20,00 104,00 480,00 829,00 1512,00 2061 

Operating tax on Ebit -11,06 4,09 86,96 431,60 713,09 1316,66 1865,81 

Ændring i udskudt skat  49,00 20,00 180,00 1,00 50,00 30,00 660,00 

Operating cash taxes on Ebit 37,94 24,09 266,96 432,60 763,09 1346,66 2525,81 

 

Margin på iPhone og Apple tv. 

  sep-08 dec-08 mar-09 

deferred revenue current/mill 3518 4666 5467 
deferred revenue 
noncurrent/mill 2262 2627 2676 
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Total deferred revenue/million 5780 7293 8143 

forandring i perioden 5780 1513 850 

deferred current cost/million 1931 2413 2701 
deffered noncurrent 
cost/million 1089 1212 1191 

Total deferred cost/million 3020 3625 3892 

forandring i perioden 3020 605 267 

udregnet margin 48 % 60 % 69 % 

 

Margin på øvrige produkter end iPhone.  

  2007 2008 

iPhone indtjening 759 6988 

iPhone cost 239,09 2201,22 

Indtjening renset for iPhone 23883 30635 
Omkostninger renset for 
iPhone -15859,92 -21065 

Renset margin 0,335932881 31% 

 

HP 

Noplat 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Net sales 56133 72594 79516 86325 91357 103928 117994 

Cost of sales -41390 -54185 -60621 -66224 -70178 -78598 -89592 
Selling, general and administrative 
expenses -9033 -10442 -10496 -11184 -11266 -12226 -13104 

Development cost -4105 -3687 -3600 -3492 -3645 -3801 -3588 
amortization of purchased 
intangible assets -402 -563 -603 -622 -604 -783 -967 

Other income/cost less interest 52 21 35 189 631 458 0 

Ebit 1255 3738 4231 4992 6295 8978 10743 

Adjusted tax  -1245,38 -676,21 -576,18 -1055,11 -666,09 -1758,62 1461,39 

Noplat 10 3062 3655 3937 5629 7219 12204 

        

        Justeret Skattebetaling 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

marginale skatteprocent 12,26% 12,08% 16,66% 32,32% 13,81% 20,85% 20,47% 

finansieringsindtægter 455,00 467,00 393,00 371,00 328,00 358,00 370,00 

finansieringsudgifter 189,00 237,00 190,00 229,00 249,00 289,00 329,00 

Skat af renteindtægter -55,79 -56,43 -65,47 -119,90 -45,30 -74,63 -75,74 



118 
 

Skatteskjold af renteudgifter 23,18 28,64 31,65 74,01 34,39 60,24 67,35 

Rapporteret skat -129,00 349,00 699,00 1145,00 993,00 1913,00 2144,00 

Operating tax on Ebit -161,62 321,21 665,18 1099,11 982,09 1898,62 2135,61 

Ændring i udskudt skat  1407,00 355,00 -89,00 -44,00 -316,00 -140,00 -3597,00 

Operating cash taxes on Ebit 1245,38 676,21 576,18 1055,11 666,09 1758,62 -1461,39 

 

DELL 

Noplat 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Net sales 35404 41444 49121 55788 57420 61133 61101 

Cost of sales -29055 -33892 -40190 -45958 -47904 -49462 -50144 
Selling, general and administrative 
expenses -3050 -3544 -4298 -5140 -5948 -7538 -7102 

Amortized developement cost -455 -464 -463 -463 -498 -693 -665 

Other income/cost less finance -21,00 -18,00 -9,00 -31,00 -20,00 -49,00 57,00 

Ebit 2823 3526 4161 4196 3050 3391 3247 

Adjusted tax  -715,01 -1010,63 -1297,92 -1270,48 -939,74 -859,72 -812,44 

Noplat 2107,99 2515,37 2863,08 2925,52 2110,26 2531,28 2434,56 

        

 
183 180 191 227 275 387 134 

        Justeret Skattebetaling 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

marginale skatteprocent 29,90% 28,97% 31,54% 21,91% 22,80% 23% 25,40% 

finansieringsindtægter 227,00 216,00 232,00 312,00 368,00 510,00 180,00 

finansieringsudgifter 23,00 18,00 32,00 54,00 73,00 74,00 103,00 

Skat af renteindtægter -67,87 -62,58 -73,18 -68,35 -83,90 -117,30 -45,72 

Skatteskjold af renteudgifter 6,88 5,22 10,09 11,83 16,64 17,02 26,16 

Rapporteret skat 905,00 1079,00 1402,00 1002,00 762,00 880,00 846,00 

Operating tax on Ebit 844,01 1021,63 1338,92 945,48 694,74 779,72 826,44 

Ændring i udskudt skat  -129,00 -11,00 -41,00 325,00 245,00 80,00 -14,00 

Operating cash taxes on Ebit 715,01 1010,63 1297,92 1270,48 939,74 859,72 812,44 

 

RIM 

 
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Net sales 307 595 1350 2066 3037 6009 11065 

Cost of sales 119 271 636 926 1379 2929 5968 

Administrative expenses 161 108 191 311 538 881 1496 

Developement cost 63 101 158 236 360 685 
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Amortization 22 28 36 50 77 108 195 

Ebit 5 125 386 621 807 1731 2721 

Adjusted tax  35,01 -3,08 136,00 -18,14 124,24 546,46 935,74 

Noplat -30,01 128,08 250,00 639,14 682,76 1184,54 1785,26 

        

        Justeret Skattebetaling 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

marginale skatteprocent -27% -8% -200% 21% 26% 29% 32% 

renteindtægter 11,00 11,00 64,00 183,00 52,00 79,00 78,00 

renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skat af renteindtægter 3,01 0,92 128,00 -39,14 -13,76 -22,54 -25,26 
Skatteskjold af 
renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

rapporteret skat 32,00 -4,00 -142,00 104,00 227,00 517,00 908,00 

Operating tax on Ebit 35,01 -3,08 -14,00 64,86 213,24 494,46 882,74 

Ændring i udskudt skat  0,00 0,00 150,00 -83,00 -89,00 52,00 53,00 
Operating cash taxes on 
Ebit 35,01 -3,08 136,00 -18,14 124,24 546,46 935,74 
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Bilag 6 

 
jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 

Rapporteret indtjening i 
perioden/mill 5 118 241 378 419 806 1247 1521 

Sum af rapporteret indtjening/mill 5 123 364 742 1161 1967 3214 4735 

defered revenue current/mill 92 346 816 1170 1389 3518 4666 5467 

defered revenue noncurrent/mill 88 290 624 763 632 2262 2627 2676 
Estimeret deferred revenue from 
Apple tv/mill 9 31,8 72 96,65 101,05 289 364,65 407,15 

Sum af udregnet indtjening 176 727,2 1732 2578,35 3080,95 7458 10142,35 12470,85 

antal solgte iPhones i perioden 270 1119 2315 1703 717 6892 4363 3793 
Sum af antal solgte iPhones i 
perioden 270 1389 3704 5407 6124 13016 17379 21172 

indtjening pr iphone 651,8519 523,5421 467,6026 476,8541 503,0944 572,9871 583,598 589,0256 

indtjening i perioden 176 551,2 1004,8 846,35 502,6 4377,05 2684,35 2328,5 

antal solgte iPhones i perioden 270 1119 2315 1703 717 6892 4363 3793 

Indtjening pr iPhone i perioden 651,8519 492,5827 434,0389 496,9759 700,9763 635,0914 615,2533 613,894 
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Bilag 7 

Beta over en 5-årig periode 

 

Apple 
aktiekurs 

Apple 
afkast 

S&p 500 
index 

S&p 500 
index 
afkast 

May-09 135,81 0,079 919,14 0,053 

apr-09 125,83 0,197 872,81 0,094 

mar-09 105,12 0,177 797,87 0,085 

feb-09 89,31 -0,009 735,09 -0,110 

jan-09 90,13 0,056 825,88 -0,086 

dec-08 85,35 -0,079 903,25 0,008 

nov-08 92,67 -0,139 896,24 -0,075 

Oct-08 107,59 -0,053 968,75 -0,168 

sep-08 113,66 -0,330 1164,74 -0,092 

aug-08 169,53 0,067 1282,83 0,012 

jul-08 158,95 -0,051 1267,38 -0,010 

jun-08 167,44 -0,113 1280 -0,086 

May-08 188,75 0,085 1400,38 0,011 

apr-08 173,95 0,212 1385,59 0,048 

mar-08 143,5 0,148 1322,7 -0,006 

feb-08 125,02 -0,076 1330,63 -0,035 

jan-08 135,36 -0,317 1378,55 -0,061 

dec-07 198,08 0,087 1468,36 -0,009 

nov-07 182,22 -0,041 1481,14 -0,044 

Oct-07 189,95 0,238 1549,38 0,015 

sep-07 153,47 0,108 1526,75 0,036 

aug-07 138,48 0,051 1473,99 0,013 

jul-07 131,76 0,080 1455,27 -0,032 

jun-07 122,04 0,007 1503,35 -0,018 

May-07 121,19 0,214 1530,62 0,033 

apr-07 99,8 0,074 1482,37 0,043 

mar-07 92,91 0,098 1420,86 0,010 

feb-07 84,61 -0,013 1406,82 -0,022 

jan-07 85,73 0,010 1438,24 0,014 

dec-06 84,84 -0,074 1418,3 0,013 

nov-06 91,66 0,130 1400,63 0,016 

Oct-06 81,08 0,053 1377,94 0,032 

sep-06 76,98 0,135 1335,85 0,025 

aug-06 67,85 -0,002 1303,82 0,021 
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jul-06 67,96 0,187 1276,66 0,005 

jun-06 57,27 -0,042 1270,2 0,000 

May-06 59,77 -0,151 1270,09 -0,031 

apr-06 70,39 0,122 1310,61 0,012 

mar-06 62,72 -0,084 1294,87 0,011 

feb-06 68,49 -0,093 1280,66 0,000 

jan-06 75,51 0,050 1280,08 0,025 

dec-05 71,89 0,060 1248,29 -0,001 

nov-05 67,82 0,178 1249,48 0,035 

Oct-05 57,59 0,074 1207,01 -0,018 

sep-05 53,61 0,143 1228,81 0,007 

aug-05 46,89 0,099 1220,33 -0,011 

jul-05 42,65 0,159 1234,18 0,036 

jun-05 36,81 -0,074 1191,33 0,000 

May-05 39,76 0,103 1191,5 0,030 

apr-05 36,06 -0,135 1156,85 -0,020 

mar-05 41,67 -0,071 1180,59 -0,019 

feb-05 44,86 0,167 1203,6 0,019 

jan-05 38,45 0,194 1181,27 -0,025 

dec-04 32,2 -0,040 1211,92 0,032 

nov-04 33,53 0,280 1173,82 0,039 

Oct-04 26,2 0,352 1130,2 0,014 

sep-04 19,38 0,123 1114,58 0,009 

aug-04 17,25 0,067 1104,24 0,002 

jul-04 16,17 -0,006 1101,72 -0,034 

jun-04 16,27 ######## 1140,84 ######## 

     Kovarians 0,003333 
   varians 0,002003 
   beta 1,663744 
    

Beta over en 2-årig periode. 

 

Apple 
aktiekurs Apple afkast S&p 500 index 

S&p 500 
index afkast 

26-May-09 135,810 0,109 919,14 0,036 

18-May-09 122,500 0,001 887 0,005 

11-May-09 122,420 -0,052 882,88 -0,050 

4-May-09 129,190 0,015 929,23 0,059 

27-apr-09 127,240 0,027 877,52 0,013 
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20-apr-09 123,900 0,004 866,23 -0,004 

13-apr-09 123,420 0,032 869,6 0,015 

06-apr-09 119,570 0,031 856,56 0,017 

30-mar-09 115,990 0,086 842,5 0,033 

23-mar-09 106,850 0,052 815,94 0,062 

16-mar-09 101,590 0,059 768,54 0,016 

09-mar-09 95,930 0,125 756,55 0,107 

02-mar-09 85,300 -0,045 683,38 -0,070 

23-feb-09 89,310 -0,021 735,09 -0,045 

17-feb-09 91,200 -0,080 770,05 -0,069 

09-feb-09 99,160 -0,006 826,84 -0,048 

02-feb-09 99,720 0,106 868,6 0,052 

26-jan-09 90,130 0,020 825,88 -0,007 

20-jan-09 88,360 0,073 831,95 -0,021 

12-jan-09 82,330 -0,091 850,12 -0,045 

05-jan-09 90,580 -0,002 890,35 -0,044 

29-dec-08 90,750 0,058 931,8 0,068 

22-dec-08 85,810 -0,047 872,8 -0,017 

15-dec-08 90,000 -0,084 887,88 0,009 

08-dec-08 98,270 0,045 879,73 0,004 

01-dec-08 94,000 0,014 876,07 -0,023 

24-nov-08 92,670 0,122 896,24 0,120 

17-nov-08 82,580 -0,085 800,03 -0,084 

10-nov-08 90,240 -0,081 873,29 -0,062 

03-nov-08 98,240 -0,087 930,99 -0,039 

27-Oct-08 107,590 0,116 968,75 0,105 

20-Oct-08 96,380 -0,010 876,77 -0,068 

13-Oct-08 97,400 0,006 940,55 0,046 

6-Oct-08 96,800 -0,003 899,22 -0,182 

29-sep-08 97,070 -0,243 1099,23 -0,094 

22-sep-08 128,240 -0,090 1213,27 -0,033 

15-sep-08 140,910 -0,054 1255,08 0,003 

08-sep-08 148,940 -0,070 1251,7 0,008 

02-sep-08 160,180 -0,055 1242,31 -0,032 

25-aug-08 169,530 -0,041 1282,83 -0,007 

18-aug-08 176,790 0,006 1292,2 -0,005 

11-aug-08 175,740 0,037 1298,2 0,001 

04-aug-08 169,550 0,082 1296,32 0,029 

28-jul-08 156,660 -0,034 1260,31 0,002 

21-jul-08 162,120 -0,018 1257,76 -0,002 

14-jul-08 165,150 -0,043 1260,68 0,017 
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07-jul-08 172,580 0,014 1239,49 -0,019 

30-jun-08 170,120 0,000 1262,9 -0,012 

23-jun-08 170,090 -0,030 1278,38 -0,030 

16-jun-08 175,270 0,017 1317,93 -0,031 

09-jun-08 172,370 -0,071 1360,03 0,000 

02-jun-08 185,640 -0,016 1360,68 -0,028 

27-May-08 188,750 0,042 1400,38 0,018 

19-May-08 181,170 -0,034 1375,93 -0,035 

12-May-08 187,620 0,023 1425,35 0,027 

5-May-08 183,450 0,014 1388,28 -0,018 

28-apr-08 180,940 0,066 1413,9 0,011 

21-apr-08 169,730 0,054 1397,84 0,005 

14-apr-08 161,040 0,094 1390,33 0,043 

07-apr-08 147,140 -0,039 1332,83 -0,027 

31-mar-08 153,080 0,070 1370,4 0,042 

24-mar-08 143,010 0,073 1315,22 -0,011 

17-mar-08 133,270 0,053 1329,51 0,032 

10-mar-08 126,610 0,036 1288,14 -0,004 

03-mar-08 122,250 -0,022 1293,37 -0,028 

25-feb-08 125,020 0,047 1330,63 -0,017 

22-feb-08 119,460 0,000 1353,11 0,000 

19-feb-08 119,460 -0,041 1353,11 0,002 

11-feb-08 124,630 -0,007 1349,99 0,014 

04-feb-08 125,480 -0,062 1331,29 -0,046 

28-jan-08 133,750 0,029 1395,42 0,049 

22-jan-08 130,010 -0,194 1330,61 0,004 

14-jan-08 161,360 -0,066 1325,19 -0,054 

07-jan-08 172,690 -0,041 1401,02 -0,008 

31-dec-07 180,050 -0,099 1411,63 -0,045 

24-dec-07 199,830 0,031 1478,49 -0,004 

17-dec-07 193,910 0,018 1484,46 0,011 

10-dec-07 190,390 -0,020 1467,95 -0,024 

03-dec-07 194,300 0,066 1504,66 0,016 

26-nov-07 182,220 0,062 1481,14 0,028 

19-nov-07 171,540 0,031 1440,7 -0,012 

12-nov-07 166,390 0,006 1458,74 0,003 

05-nov-07 165,370 -0,120 1453,7 -0,037 

29-Oct-07 187,870 0,017 1509,65 -0,017 

22-Oct-07 184,700 0,084 1535,28 0,023 

15-Oct-07 170,420 0,019 1500,63 -0,039 

8-Oct-07 167,250 0,036 1561,8 0,003 
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1-Oct-07 161,450 0,052 1557,59 0,020 

24-sep-07 153,470 0,065 1526,75 0,001 

17-sep-07 144,150 0,038 1525,75 0,028 

10-sep-07 138,810 0,053 1484,25 0,021 

04-sep-07 131,770 -0,048 1453,55 -0,014 

27-aug-07 138,480 0,024 1473,99 -0,004 

20-aug-07 135,300 0,108 1479,37 0,023 

13-aug-07 122,060 -0,024 1445,94 -0,005 

06-aug-07 125,000 -0,052 1453,64 0,014 

30-jul-07 131,850 -0,083 1433,06 -0,018 

23-jul-07 143,850 0,001 1458,95 -0,049 

16-jul-07 143,750 0,044 1534,1 -0,012 

09-jul-07 137,730 0,041 1552,5 0,014 

02-jul-07 132,300 0,084 1530,44 0,018 

25-jun-07 122,040 -0,008 1503,35 0,001 

18-jun-07 123,000 0,021 1502,56 -0,020 

11-jun-07 120,500 -0,032 1532,91 0,017 

04-jun-07 124,490 0,051 1507,67 -0,019 

01-jun-07 118,400 
 

1536,34 
 

     

     Kovarians 0,001566611 
   Varians af 

markedsporteføljen 0,001660475 
   Beta 0,943471419 
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Bilag 8 
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Bilag 9 

Resultatopgørelse Scenarie 1 

 
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 

Net sales 8279 13941 19315 24642 37623 39706 43185 47765 51626 55094 

Cost of sales 6020 9888 13717 16099 23266 24033 26113 29270 32824 36003 

Gross margin 2259 4053 5598 8543 14357 15673 17073 18495 18802 19091 

% 27,29% 29,02% 28,98% 34,67% 38,16% 39,47% 39,53% 38,72% 36,42% 34,65% 

R&D 491 535 712 782 1109 1330 1447 1600 1703 1795 

% 5,93% 3,84% 3,69% 3,17% 2,95% 3,35% 3,35% 3,35% 3,30% 3,26% 
Depreciation, 
amortization 115,3 125,3 162 236 336 477,86 504,32 548,51 606,68 655,71 

% 
 

17,31% 19,19% 17,48% 15,77% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 
Selling, general and 
administrative cost 1314,7 1738,7 2271 2727 3425 3734 4029 4414 4735 5021 

% 15,88% 12,47% 11,76% 11,07% 9,10% 9,41% 9,33% 9,24% 9,17% 9,11% 

Other cost 8 18 29 48 33 52 56 62 67 72 

 
0,10% 0,13% 0,15% 0,19% 0,09% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Total operating 
expenses 1929 2417 3174 3793 4903 5595 6036 6624 7112 7543 

Ebit 330 1636 2424 4750 9454 10079 11037 11871 11691 11548 

Restructuring cost 34,00 - - - - - - - - - 

Interest  64 183 394 647 653 906 1020 1122 1232 1342 

Pretax profit 360,00 1819,00 2818,00 5397,00 10107,00 10984,94 12056,64 12993,28 12922,90 12889,33 

Tax 104,00 480,00 829 1619 3032 3295 3617 3898 3877 3867 

% 29% 26% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Net income 256 1339 1989 3778 7075 7689 8440 9095 9046 9023 
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FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 

58871 62404 65791 68924 72047 75235 78498 81734 84988 88266 91531 

39389 42673 45246 47686 50286 52840 55145 57421 59795 62195 64592 

19482 19731 20545 21238 21761 22396 23353 24313 25192 26071 26939 

33,09% 31,62% 31,23% 30,81% 30,20% 29,77% 29,75% 29,75% 29,64% 29,54% 29,43% 

1893 1984 2070 2149 2227 2306 2386 2465 2543 2622 2699 

3,22% 3,18% 3,15% 3,12% 3,09% 3,07% 3,04% 3,02% 2,99% 2,97% 2,95% 

699,76 747,73 792,60 835,62 875,41 915,08 955,58 997,02 1038,12 1079,44 1121,08 

17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

5331 5618 5893 6146 6396 6651 6910 7167 7424 7681 7937 

9,05% 9,00% 8,96% 8,92% 8,88% 8,84% 8,80% 8,77% 8,73% 8,70% 8,67% 

77 81 86 90 94 98 102 106 110 115 119 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

8000 8432 8842 9220 9592 9970 10354 10735 11115 11497 11876 

11481 11300 11703 12018 12168 12426 12999 13578 14077 14574 15062 

- - - - - - - - - - - 

1451 1560 1665 1760 1851 1940 2030 2121 2216 2310 2403 

12931,84 12859,46 13368,55 13778,21 14019,20 14365,42 15029,01 15699,31 16293,09 16884,14 17465,52 

3880 3858 4011 4133 4206 4310 4509 4710 4888 5065 5240 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

9052 9002 9358 9645 9813 10056 10520 10990 11405 11819 12226 
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FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 

94850 98192 101408 104367 107469 110414 113182 115829 118341 120708 123122 

67037 69507 71892 74098 76415 78626 80716 82720 84630 86437 88282 

27813 28685 29516 30269 31053 31787 32466 33109 33712 34271 34840 

29,32% 29,21% 29,11% 29,00% 28,90% 28,79% 28,69% 28,58% 28,49% 28,39% 28,30% 

2778 2856 2931 2999 3070 3138 3201 3265 3330 3397 3465 

2,93% 2,91% 2,89% 2,87% 2,86% 2,84% 2,83% 2,82% 2,81% 2,81% 2,81% 

1162,55 1204,71 1247,15 1288,01 1325,58 1364,98 1402,38 1437,55 1471,17 1503,07 1533,13 

17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

8196 8456 8705 8934 9173 9399 9611 9813 10010 10210 10414 

8,64% 8,61% 8,58% 8,56% 8,54% 8,51% 8,49% 8,47% 8,46% 8,46% 8,46% 

123 128 132 136 140 144 147 151 154 157 160 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

12260 12644 13015 13357 13709 14045 14361 14666 14965 15267 15572 

15553 16041 16501 16913 17345 17742 18105 18443 18747 19005 19268 

- - - - - - - - - - - 

2500 2594 2687 2783 2865 2950 3037 3119 3193 3267 3331 

18052,96 18635,46 19188,29 19695,32 20209,99 20691,98 21141,57 21562,24 21939,58 22271,91 22599,04 

5416 5591 5756 5909 6063 6208 6342 6469 6582 6682 6780 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

12637 13045 13432 13787 14147 14484 14799 15094 15358 15590 15819 
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FY36 FY37 FY38 

125585 128096 130658 

90167 92092 94058 

35417 36004 36600 

28,20% 28,11% 28,01% 

3534 3605 3677 

2,81% 2,81% 2,81% 

1563,80 1595,07 1626,97 

17,44% 17,44% 17,44% 

10622 10835 11052 

8,46% 8,46% 8,46% 

163 167 170 

0,13% 0,13% 0,13% 

15883 16201 16525 

19534 19803 20075 

- - - 

3396 3462 3529 

22930,04 23264,93 23603,73 

6879 6979 7081 

30% 30% 30% 

16051 16285 16523 
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Bilag 10  Balance scenarie 1 

Assets FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 
Cash and short-term 
investments 5464 8261 10110 15386 24490 27565 30321 

Accounts recievable 774 895 1252 1637 2422 2556 2780 

Inventories 101 165 270 346 509 537 584 

Deferred tax assets 231 331 607 675 476 502 546 

Other current assets 485 648 2270 3558 3891 4106 4466 

Total current assets 7055 10300 14509 21602 31788 35267 38698 
Property, plant and 
equipement 707 817 1281 1832 2455 2591 2818 

Goodwill 80 69 38 38 207 207 207 

Acquired intangible assets 17 27 69 299 285 301 327 

Other Assets 191 303 1238 1008 846 893 971 

Total Assets 8050 11516 17135 24779 35581 39258 43021 

        Liabilities and equity FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 

Accounts payable 1451 1779 3390 4970 5520 5826 6336 

Accrued expenses 1229 1708 3081 3964 5054 5334 5801 

Total current liabilities 2680 3487 6471 8934 10574 11160 12137 

Noncurrent liabilities 294 601 750 1245 2188 2309 2511 

Total liability 2974 4088 7221 10179 12762 13469 14649 

Equity 5076 7428 9984 14600 22819 25790 28372 

Total liabilities and equity 11024 15604 24426 24779 35581 39258 43021 
 
 
Accounts recievable 9,35% 6,42% 6,48% 6,64% 6,44% 6,44% 6,44% 

Inventories 1,22% 1,18% 1,40% 1,40% 1,35% 1,35% 1,35% 

Deferred tax assets 2,79% 2,37% 3,14% 2,74% 1,27% 1,27% 1,27% 

Other current assets 5,86% 4,65% 11,75% 14,44% 10,34% 10,34% 10,34% 
Property, plant and 
equipement 8,54% 5,86% 6,63% 7,43% 6,53% 6,53% 6,53% 

Goodwill 0,97% 0,49% 0,20% 0,15% 0,55% - - 

Acquired intangible assets 0,21% 0,19% 0,36% 1,21% 0,76% 0,55% 0,55% 

Other Assets 2,31% 2,17% 6,41% 4,09% 2,25% 2,25% 2,25% 

        

        Accounts payable 17,53% 12,76% 17,55% 20,17% 14,67% 14,67% 14,67% 

Accrued expenses 14,84% 12,25% 15,95% 16,09% 13,43% 13,43% 13,43% 

Noncurrent liabilities 3,55% 4,31% 3,88% 5,05% 5,82% 5,82% 5,82% 
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FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 

33304 36261 39203 42160 45006 47578 50028 52421 54872 

3075 3323 3547 3790 4017 4235 4437 4638 4843 

646 698 745 796 844 890 932 975 1018 

604 653 697 745 790 832 872 912 952 

4940 5339 5698 6088 6454 6804 7128 7451 7781 

42570 46275 49890 53580 57111 60340 63398 66396 69466 

3117 3369 3595 3841 4072 4293 4497 4701 4909 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 

362 391 417 446 473 498 522 546 570 

1074 1161 1239 1324 1403 1479 1550 1620 1692 

47330 51403 55349 59398 63265 66818 70174 73470 76844 

         FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 

7008 7574 8083 8637 9156 9653 10112 10571 11038 

6416 6935 7401 7908 8383 8838 9259 9678 10107 

13425 14510 15484 16546 17539 18491 19371 20249 21145 

2778 3002 3204 3424 3629 3826 4008 4190 4375 

16202 17512 18688 19969 21168 22317 23379 24439 25520 

31127 33891 36660 39429 42098 44501 46795 49032 51324 

47330 51403 55349 59398 63265 66818 70174 73470 76844 

 

6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 

1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 

1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 

- - - - - - - - - 

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 

2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

         

         14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 

13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 

5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 
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FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 

57330 59894 62439 64956 67557 70118 72628 75211 77440 79728 

5053 5262 5471 5682 5892 6106 6321 6528 6719 6918 

1062 1106 1150 1194 1238 1283 1328 1372 1412 1454 

993 1034 1075 1117 1158 1200 1242 1283 1320 1360 

8118 8453 8789 9129 9466 9809 10155 10488 10794 11115 

72556 75749 78925 82077 85312 88517 91675 94881 97685 100575 

5122 5333 5546 5760 5973 6189 6407 6617 6810 7013 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

595 619 644 669 693 719 744 768 791 814 

1765 1838 1911 1985 2058 2133 2208 2280 2347 2417 

80245 83746 87232 90697 94243 97764 101241 104754 107839 111025 

          FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 

11517 11992 12469 12950 13429 13916 14407 14879 15313 15768 

10545 10980 11417 11857 12296 12741 13190 13622 14020 14437 

22062 22972 23886 24807 25725 26658 27597 28501 29332 30204 

4565 4753 4943 5133 5323 5516 5710 5898 6070 6250 

26627 27725 28828 29940 31048 32174 33307 34399 35402 36454 

53618 56021 58404 60757 63195 65590 67934 70356 72437 74571 

80245 83746 87232 90697 94243 97764 101241 104754 107839 111025 

 

 
 

        6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 

1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 

1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 

- - - - - - - - - 

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 

2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

         

         14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 

13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 13,43% 

5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 
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FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

82069 84310 86289 88302 90030 91783 93563 95368 97199 

7108 7286 7457 7618 7771 7926 8085 8246 8411 

1494 1531 1567 1601 1633 1666 1699 1733 1768 

1397 1432 1465 1497 1527 1558 1589 1621 1653 

11419 11705 11979 12239 12484 12733 12988 13248 13513 

103487 106265 108758 111258 113445 115666 117923 120215 122544 

7205 7385 7558 7722 7877 8034 8195 8359 8526 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 

836 857 877 896 914 933 951 970 990 

2483 2545 2605 2661 2714 2769 2824 2880 2938 

114218 117260 120005 122744 125157 127609 130100 132632 135205 

         FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

16200 16606 16994 17363 17710 18064 18426 18794 19170 

14832 15204 15560 15897 16215 16539 16870 17208 17552 

31032 31810 32554 33260 33925 34604 35296 36002 36722 

6421 6582 6736 6882 7020 7160 7303 7450 7599 

37453 38392 39290 40142 40945 41764 42599 43451 44320 

76765 78867 80714 82602 84212 85845 87501 89181 90884 

114218 117260 120005 122744 125157 127609 130100 132632 135205 

 

6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 

1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 

1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 

- - - - - - - - - - 

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 

2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 
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Bilag 11  Brutto margin scenarie 1 

 

iPhones andel 
af omsætning 

iPhone gross 
margin 

Other gross 
margin 

Total gross 
margin 

FY09 26,5% 68,5% 29,0% 39,5% 

FY10 29,3% 66,1% 28,5% 39,5% 

FY11 31,7% 61,8% 28,0% 38,7% 

FY12 32,8% 54,5% 27,6% 36,4% 

FY13 33,2% 49,5% 27,3% 34,7% 

FY14 33,6% 45,0% 27,1% 33,1% 

FY15 33,7% 40,7% 27,0% 31,6% 

FY16 33,8% 39,5% 27,0% 31,2% 

FY17 33,8% 38,3% 27,0% 30,8% 

FY18 34,0% 36,4% 27,0% 30,2% 

FY19 34,0% 35,1% 27,0% 29,8% 

FY20 34,0% 35,1% 27,0% 29,7% 

FY21 34,0% 35,1% 27,0% 29,7% 

FY22 33,9% 34,8% 27,0% 29,6% 

FY23 33,8% 34,5% 27,0% 29,5% 

FY24 33,7% 34,2% 27,0% 29,4% 

FY25 33,6% 33,9% 27,0% 29,3% 

FY26 33,4% 33,6% 27,0% 29,2% 

FY27 33,3% 33,3% 27,0% 29,1% 

FY28 33,2% 33,0% 27,0% 29,0% 

FY29 33,0% 32,7% 27,0% 28,9% 

FY30 32,8% 32,5% 27,0% 28,8% 

FY31 32,6% 32,2% 27,0% 28,7% 

FY32 32,5% 31,9% 27,0% 28,6% 

FY33 32,5% 31,6% 27,0% 28,5% 

FY34 32,5% 31,3% 27,0% 28,4% 

FY35 32,5% 31,0% 27,0% 28,3% 

FY36 32,5% 30,7% 27,0% 28,2% 

FY37 32,5% 30,4% 27,0% 28,1% 

FY38 32,5% 30,1% 27,0% 28,0% 
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Bilag 12 

Cashflow scenarie 1 

 
FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 

EBIT 10079 11037 11871 11691 11548 11481 11300 11703 12018 12168 12426 

Operating Tax (30 %) 3024 3311 3561 3507 3464 3444 3390 3511 3605 3650 3728 

NOPAT 7055 7726 8310 8183 8083 8037 7910 8192 8412 8518 8698 

Depreciation and 
amortization 478 504 549 607 656 700 748 793 836 875 915 

Gross NOPAT 7533 8230 8858 8790 8739 8737 8657 8985 9248 9393 9613 

Investment in Net 
Working Capital 181 303 399 336 302 329 308 295 273 272 278 

Net Capital 
Expenditure -630 -758 -882 -888 -908 -975 -1005 -1039 -1064 -1103 -1147 

Change in other 
noncurrent assets 
and liabilities 74 124 163 138 124 135 126 121 112 111 114 

Free cash flow 7159 7899 8539 8376 8256 8225 8086 8361 8569 8674 8857 

            Interest after tax 634 714 785 863 939 1015 1092 1166 1232 1296 1358 

Dividend 4719 5857 6340 6282 6253 6284 6333 6955 7351 7577 7763 

Change in Cash 3075 2756 2984 2956 2943 2957 2845 2572 2450 2393 2452 
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FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 

12999 13578 14077 14574 15062 15553 16041 16501 16913 17345 17742 18105 18443 

3900 4073 4223 4372 4519 4666 4812 4950 5074 5203 5323 5432 5533 

9099 9505 9854 10202 10544 10887 11229 11551 11839 12141 12419 12674 12910 

956 997 1038 1079 1121 1163 1205 1247 1288 1326 1365 1402 1438 

10055 10502 10892 11281 11665 12050 12433 12798 13127 13467 13784 14076 14347 

284 282 283 285 284 289 291 280 258 270 256 241 230 

-1193 -1233 -1275 -1318 -1359 -1404 -1448 -1481 -1503 -1551 -1579 -1604 -1630 

116 115 116 117 116 118 119 115 106 111 105 99 94 

9262 9666 10016 10365 10706 11053 11396 11711 11986 12296 12566 12812 13042 

             1421 1485 1551 1617 1682 1750 1816 1881 1948 2006 2065 2126 2184 

8226 8586 9023 9466 9787 10242 10701 11010 11705 12014 12290 12697 13246 

2457 2565 2545 2516 2602 2561 2510 2583 2230 2288 2341 2241 1979 
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FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

18747 19005 19268 19534 19803 20075 

5624 5701 5780 5860 5941 6023 

13123 13303 13488 13674 13862 14053 

1471 1503 1533 1564 1595 1627 

14594 14806 15021 15238 15457 15680 

219 206 210 214 219 223 

-1654 -1675 -1709 -1743 -1778 -1814 

90 84 86 88 90 91 

13248 13421 13608 13797 13988 14180 

      2235 2287 2332 2377 2423 2470 

13470 13981 14186 14395 14606 14819 

2013 1728 1753 1779 1805 1832 
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Bilag 13 

Mac omsætningsudvikling  

Enhed/million FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 
Asien og Australien 52,50 47,25 54,81 64,68 76,32 89,29 
Vækst i markedet  13% -10% 16% 18% 18% 17% 
Markedsandel 2,00% 2,29% 2,20% 2,40% 2,50% 2,60% 
MAC salg 1,05 1,08 1,21 1,55 1,91 2,32 
 

      Japan 13,53 12,99 13,25 13,65 14,06 14,39 
Vækst i markedet  2% -4% 2% 3% 3% 2% 
Markedsandel 3,20% 3,20% 3,15% 3,12% 3,10% 3,08% 
MAC salg 0,43 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 
 

      Østeuropa 13,67 12,03 13,83 16,05 18,62 21,41 
Vækst i markedet  30% -12% 15% 16% 16% 15% 
Markedsandel 0,80% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
MAC salg 0,11 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

      Latinamerika 16,67 15,34 16,44 17,76 19,12 20,56 
Vækst i markedet  21,40% -8,00% 7,20% 8,00% 7,70% 7,50% 
Markedsandel 6,00% 6,98% 6,00% 5,70% 5,40% 5,00% 
MAC salg 1,00 1,07 0,99 1,01 1,03 1,03 
 

      Mellemøsten/Afrika 14,99 13,79 15,20 17,33 20,10 23,11 
Vækst i markedet  15,10% -8,00% 10,20% 14,00% 16,00% 15,00% 
Markedsandel 4,50% 4,86% 4,50% 4,20% 3,80% 3,40% 
MAC salg 0,67 0,67 0,68 0,73 0,76 0,79 
 

      Nordamerika 39,54 38,35 40,66 42,97 45,25 47,29 
Vækst i markedet  5,90% -3,00% 6,00% 5,70% 5,30% 4,50% 
Markedsandel 9,70% 9,39% 10,00% 10,30% 10,60% 11,00% 
MAC salg 3,84 3,60 4,07 4,43 4,80 5,20 
 

      Vesteuropa 41,63 41,21 44,80 48,83 52,98 57,22 
Vækst i markedet  21,40% -1,00% 8,70% 9,00% 8,50% 8,00% 
Markedsandel 6,30% 6,87% 7,10% 7,50% 8,00% 8,50% 
MAC salg 2,62 2,83 3,18 3,66 4,24 4,86 
 

      Samlet salg 192,53 180,9631 198,99 221,2539 246,4399 273,27 
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MAC enheder 9715 9790 10540 11806 13175 14644 
 

      Stationære 
enheder/tusind 3712 3118,08 2806 2526 2273 2046 
Pris stationære 1509 1340 1381 1374 1367 1360 
Net sales 
stationære/million 5603 4179 3874 3469 3107 2782 
 

      Bærbare enheder/tusind 6003 6671,86 7733 9281 10902 12598 
Pris bærbare 1445 1329 1369 1355 1342 1328 
Net sales bærbare/million 8673 8868 10588 12579 14629 16735 

       Gennemsnitspris 1469 1333 1372 1359 1346 1333 
Omsætning 14276 13048 14462 16048 17735 19517 
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Bilag 14     iPod omsætningsudvikling 

Enhed/million FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 
Asien og Australien 24,83 26,32 30,53 36,02 41,96 48,26 
Vækst i markedet  

 
6,0% 16,0% 18,0% 16,5% 15,0% 

Markedsandel 7,67% 6,8% 6,1% 5,5% 5,0% 4,5% 
iPod salg/1000 1904,1903 1789,49 1868,23 1984,06 2080,29 2171,69 
 

      Japan 6,13 5,88 5,77 5,64 5,51 5,34 
Vækst i markedet  

 
-4,00% -2,00% -2,15% -2,43% -3,00% 

Markedsandel 4,97% 4,72% 4,49% 4,26% 4,05% 3,85% 
iPod salg/1000 304,66 277,85 258,68 240,46 222,88 205,39 
 

      Østeurope 5,04 5,1408 5,50 5,86 6,20 6,53 
Vækst i markedet  

 
2,0% 7,0% 6,5% 5,8% 5,3% 

Markedsandel 16,35% 16,8% 17,2% 17,7% 18,1% 18,6% 
iPod salg/1000 824,04 862 947 1034 1123 1213 
 

      Latinamerika 2,45 2,62 2,91 3,26 3,58 3,91 
Vækst i markedet  

 
7,0% 11,0% 12,0% 10,0% 9,0% 

Markedsandel 12,84% 13,1% 13,4% 13,7% 14,0% 14,3% 
iPod salg 314,58 344,13 390,53 447,18 502,90 560,42 
 

      Mellemøsten/Afrika 1,03 1,07 1,16 1,28 1,41 1,53 
Vækst i markedet  

 
4,0% 8,0% 11,0% 10,0% 8,0% 

Markedsandel 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
iPod salg/1000 20,6 21,42 23,14 25,68 28,25 30,51 
 

      Nordamerika 48,54 47,57 47,57 46,62 45,22 43,41 
Vækst i markedet  

 
-2,00% 0,00% -2,00% -3,00% -4,00% 

Markedsandel 67,36% 68,08% 68,81% 69,55% 70,29% 71,04% 
iPod salg/1000 32696,544 32385,47 32731,99 32420,58 31784,46 30839,57 
 

      Vesteurope 39,09 38,31 39,46 40,25 39,64 38,85 
Vækst i markedet  

 
-2,0% 3,0% 2,0% -1,5% -2,0% 

Markedsandel 49,01% 50,04% 51,09% 52,16% 53,26% 54,38% 
iPod salg/1000 19158,01 19169,12 20158,82 20993,80 21113,15 21125,40 
 

      Samlet iPod 1000 enheder 54828 54849,86 56378,12 57146,25 56854,87 56146,17 
 

      Pris 167 146 131,4 120,89 113,63 106,82 
Net sales 9153 8008 7408 6908 6461 5997 
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Bilag 15   iPhone omsætningsudvikling 

Enhed/mill FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 
Asien og Australien 29,67 32,33 41,33 52,33 62,80 73,48 
Vækst i markedet  

 
9% 28% 27% 20% 17% 

Markedsandel 1,9% 2,5% 2,5% 2,8% 2,9% 3,0% 
iPhone salg 0,56 0,81 1,03 1,47 1,82 2,20 
 

      Japan 22,00 17,67 16,67 17,00 18,70 20,57 
Vækst i markedet  

 
-20% -6% 2% 10% 10% 

Markedsandel 2,9% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 
iPhone salg 0,64 0,57 0,57 0,61 0,71 0,82 
 

      Østeurope 10,80 10,69 11,76 14,94 18,67 22,59 
Vækst i markedet  

 
-1% 10% 27% 25% 21% 

Markedsandel 6,0% 6,4% 6,8% 7,2% 7,6% 8,0% 
iPhone salg 0,65 0,68 0,80 1,08 1,42 1,81 
 

      Latinamerika 11,70 11,58 12,39 15,24 17,99 20,51 
Vækst i markedet  

 
-1% 7% 23% 18% 14% 

Markedsandel 6% 6,0% 6,3% 6,5% 6,7% 7,0% 
iPhone salg 0,70 0,69 0,78 0,99 1,21 1,44 
 

      Mellemøsten/Afrika 7,20 7,13 7,48 8,46 9,64 10,80 
Vækst i markedet  

 
-1% 5% 13% 14% 12% 

Markedsandel 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
iPhone salg 0,14 0,21 0,24 0,30 0,36 0,43 
 

      Nordamerika 32,26 39,60 48,03 58,30 67,63 76,42 
Vækst i markedet  70% 23% 21% 21% 16% 13% 
Markedsandel 20% 25% 26% 27% 29% 30% 
iPhone salg 6,45 9,90 12,49 15,74 19,27 22,93 
 

      Vesteurope 29,00 36,00 42,00 52,00 62,40 71,76 
Vækst i markedet  39% 19% 16% 27% 20% 15% 
Markedsandel 9% 13% 15% 18% 19% 20% 
iPhone salg 2,61 4,68 6,30 9,36 11,86 14,35 
 

      Samlet salg 11,63 17,55 22,21 29,54 36,64 43,98 
Indtjening pr. iPhone 579 600 570 513 462 416 
Omsætning 6732 10528 12659 15154 16918 18275 
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Bilag 16   Other music related products 

Omsætning/mill FY06 FY07 FY 08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 

iPhone enheder/ 1000 0,00 1389 11627 17547 22209 29541 36643 43980 

Ipod enheder/1000 39409 51630 54828 54850 56378 57146 56855 56146 

Tilbehør pr iPod enhed 10 10 10 10 10 10 10 10 

iPod tilbehør 394,09 516,3 548 548 564 571 569 561 

indtjening under App store pr iphone  0 0 20 30 35 35 35 

App store 0 0 0 351 666 1034 1282 1539 

vækst 
    

89,85% 55,18% 24,04% 20,02% 

Indtjening iTunes 1491 1980 2792 3175 3556 3876 4148 4314 

vækst 
 

33% 41% 14% 12% 9% 7% 4% 

Samlet omsætning 1885 2496 3340 4075 4786 5482 5999 6415 

vækst 
 

32,41% 33,81% 22,00% 17,46% 14,53% 9,43% 6,93% 
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Bilag 17  Samlet omsætningsudvikling 

 
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 

Desktop 2373 3436 3319 4020 5603 4179 3874 3469 3107 2782 

Vækst -4,00% 45% -3% 21% 39% -25% -7% -10% -10% -10% 

Portables 2550 2839 4056 6294 8673 8868 10588 12579 14629 16735 

Vækst 26% 11% 43% 55% 38% 2% 19% 19% 16% 14% 

Mac  net sales 4923 6275 7375 10314 14276 13048 14462 16048 17735 19517 

Vækst 10,0% 27,5% 17,5% 39,9% 38,4% -8,6% 10,8% 11,0% 10,5% 10,0% 

iPod 1306 4550 7676 8305 9153 8008 7408 6908 6461 5997 

Vækst 279% 248% 69% 8% 10% -13% -7% -7% -6% -7% 

Other Music related 
Products and services 278 899 1885 2496 3340 4075 4786 5482 5999 6415 

Vækst 672 223% 110% 32% 34% 22,0% 17,5% 14,5% 9,4% 6,9% 

iPhone 0 0 0 759 6988 10528 12659 15154 16918 18275 

Vækst 
    

820,7% 50,7% 20,2% 19,7% 11,6% 8,0% 

Peripherals and other 
hardware 951 1126 1100 1260 1659 1505 1476 1491 1520 1563 

Vækst 38% 18% -2% 15% 32% -9% -2% 1% 2% 3% 

Software, service and 
other sales samlet 821 1091 1279 1508 2207 2542 2394 2682 2993 3327 

Vækst 
 

32,9% 17,2% 17,9% 46,4% 15,2% -5,8% 12,0% 11,6% 11,1% 

Total net sales 8279 13941 19315 24642 37623 39706 43185 47765 51626 55094 
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FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 

                        

                        

                        

                        

21556 23593 25588 27497 29329 31265 33266 35295 37342 39396 41445 43475 

10,4% 9,4% 8,5% 7,5% 6,7% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 

5525 5037 4546 4059 3585 3097 2644 2176 1724 1310 917 624 

-8% -9% -10% -11% -12% -14% -15% -18% -21% -24% -30% -32% 

6720 7004 7226 7432 7648 7855 8051 8236 8417 8594 8766 8941 

4,8% 4,2% 3,2% 2,9% 2,9% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 

19755 21019 22247 23328 24462 25587 26687 27755 28810 29847 30862 31849 

8,1% 6,4% 5,8% 4,9% 4,9% 4,6% 4,3% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 

1622 1687 1756 1826 1897 1967 2036 2103 2169 2234 2298 2363 

3,8% 4,0% 4,1% 4,0% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 

3693 4062 4427 4782 5126 5464 5814 6168 6526 6885 7243 7598 

11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,2% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 

58871 62404 65791 68924 72047 75235 78498 81734 84988 88266 91531 94850 
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FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

                          

                          

                          

                          

45475 47340 49139 50858 52486 54008 55412 56687 57820 58977 60156 61360 62587 

4,6% 4,1% 3,8% 3,5% 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

418 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-33% -33% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9120 9302 9488 9678 9872 10069 10271 10476 10686 10899 11117 11340 11566 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

32805 33723 34600 35430 36210 36934 37673 38426 39195 39979 40778 41594 42426 

3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

2427 2490 2552 2613 2673 2732 2789 2845 2902 2960 3019 3080 3141 

2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

7948 8274 8588 8888 9173 9439 9684 9907 10105 10307 10513 10724 10938 

4,6% 4,1% 3,8% 3,5% 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

98192 101408 104367 107469 110414 113182 115829 118341 120708 123122 125585 128096 130658 
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Bilag 18  Valuation summary scenarie 1 

    

 

Free cash flow ($ 
million) 

Discount 
factor at 10,21 
% 

Present value of 
FCF ($ million) Andel af værdi 

FY09 7159 0,907194049 6495 6,98% 

FY10 7899 0,823001042 6501 6,98% 

FY11 8539 0,746621648 6375 6,85% 

FY12 8376 0,677330715 5673 6,09% 

FY13 8256 0,614470394 5073 5,45% 

FY14 8225 0,557443885 4585 4,93% 

FY15 8086 0,505709775 4089 4,39% 

FY16 8361 0,458776898 3836 4,12% 

FY17 8569 0,416199672 3566 3,83% 

FY18 8674 0,377573865 3275 3,52% 

FY19 8857 0,342532764 3034 3,26% 

FY20 9262 0,310743685 2878 3,09% 

FY21 9666 0,281904821 2725 2,93% 

FY22 10016 0,255742376 2562 2,75% 

FY23 10365 0,232007962 2405 2,58% 

FY24 10706 0,210476242 2253 2,42% 

FY25 11053 0,190942794 2110 2,27% 

FY26 11396 0,173222167 1974 2,12% 

FY27 11711 0,157146119 1840 1,98% 

FY28 11986 0,142562024 1709 1,84% 

FY29 12296 0,12933142 1590 1,71% 

FY30 12566 0,117328694 1474 1,58% 

FY31 12812 0,106439893 1364 1,46% 

FY32 13042 0,096561638 1259 1,35% 

FY33 13248 0,087600143 1161 1,25% 

FY34 13421 0,079470328 1067 1,15% 

FY35 13608 0,072095009 981 1,05% 

FY36 13797 0,065404163 902 0,97% 

FY37 13988 0,059334267 830 0,89% 

FY38 14180 0,053827694 763 0,82% 

NPV Budgetperiode 
  

84352 90,61% 

NPV Terminalværdi 162442,4923 0,053827694 8744 9,39% 

NPV Cash flow 
  

93096 100,00% 
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Bilag 19  Omsætningsudvikling Scenarie 2 

 
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 

Desktop 2373 3436 3319 4020 5603 4179 3874 3469 3107 2782 

Vækst -4,00% 45% -3% 21% 39% -25% -7% -10% -10% -10% 

Portables 2550 2839 4056 6294 8673 8868 10588 12579 14629 16735 

Vækst 26% 11% 43% 55% 38% 2% 19% 19% 16% 14% 

Mac  net sales 4923 6275 7375 10314 14276 13048 14462 16048 17735 19517 

Vækst 10,0% 27,5% 17,5% 39,9% 38,4% -8,6% 10,8% 11,0% 10,5% 10,0% 

iPod 1306 4550 7676 8305 9153 8008 7408 6908 6461 5997 

Vækst 279% 248% 69% 8% 10% -13% -7% -7% -6% -7% 

Other Music related 
Products and services 278 899 1885 2496 3340 4075 4786 5482 5999 6415 

Vækst 672 223% 110% 32% 34% 22,0% 17,5% 14,5% 9,4% 6,9% 

iPhone 0 0 0 759 6988 10528 12659 15154 16918 18275 

Vækst 
    

820,7% 50,7% 20,2% 19,7% 11,6% 8,0% 

Peripherals and other 
hardware 951 1126 1100 1260 1659 1505 1476 1491 1520 1563 

Vækst 38% 18% -2% 15% 32% -9% -2% 1% 2% 3% 

Software, service and 
other sales samlet 821 1091 1279 1508 2207 2542 2394 2682 2993 3327 

Vækst 
 

32,9% 17,2% 17,9% 46,4% 15,2% -5,8% 12,0% 11,6% 11,1% 

New products 
      

509 1069 1751 2405 

Vækst 
       

109,9% 63,8% 37,3% 

Total net sales 8279 13941 19315 24642 37623 39706 43695 48834 53377 57499 
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FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 

                            

                            

                            

                            

21556 23593 25588 27497 29329 31265 33266 35295 37342 39396 41445 43475 45475 47340 

10,4% 9,4% 8,5% 7,5% 6,7% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 4,6% 4,1% 

5525 5037 4546 4059 3585 3097 2644 2176 1724 1310 917 624 418 280 

-8% -9% -10% -11% -12% -14% -15% -18% -21% -24% -30% -32% -33% -33% 

6720 7004 7226 7432 7648 7855 8051 8236 8417 8594 8766 8941 9120 9302 

4,8% 4,2% 3,2% 2,9% 2,9% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

19755 21019 22247 23328 24462 25587 26687 27755 28810 29847 30862 31849 32805 33723 

8,1% 6,4% 5,8% 4,9% 4,9% 4,6% 4,3% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 

1622 1687 1756 1826 1897 1967 2036 2103 2169 2234 2298 2363 2427 2490 

3,8% 4,0% 4,1% 4,0% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 

3693 4062 4427 4782 5126 5464 5814 6168 6526 6885 7243 7598 7948 8274 

11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,2% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 4,6% 4,1% 

2736 2791 2847 2904 2962 3021 3082 3143 3206 3270 3336 3402 3470 3540 

13,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

61607 65195 68638 71828 75009 78257 81580 84878 88194 91536 94866 98253 101662 104948 
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FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

                      

                      

                      

                      

49139 50858 52486 54008 55412 56687 57820 58977 60156 61360 62587 

3,8% 3,5% 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9488 9678 9872 10069 10271 10476 10686 10899 11117 11340 11566 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

34600 35430 36210 36934 37673 38426 39195 39979 40778 41594 42426 

2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

2552 2613 2673 2732 2789 2845 2902 2960 3019 3080 3141 

2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

8588 8888 9173 9439 9684 9907 10105 10307 10513 10724 10938 

3,8% 3,5% 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

3611 3683 3756 3832 3908 3986 3986 4066 4147 4230 4315 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

107977 111152 114170 117014 119738 122328 124694 127188 129732 132327 134973 
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Bilag 20   Resultatopgørelse scenarie 2 

 
FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 

Net sales 37623 39706 43695 48834 53377 57499 61607 65195 68638 71828 

Cost of sales 23266 24033 26421 29925 33937 37575 41220 44581 47204 49695 

Gross margin 14357 15673 17274 18909 19440 19924 20387 20614 21434 22133 

% 38,16% 39,47% 39,53% 38,72% 36,42% 34,65% 33,09% 31,62% 31,23% 30,81% 

R&D 1109 1330 1464 1636 1765 1881 1995 2094 2188 2274 

% 2,95% 3,35% 3,35% 3,35% 3,31% 3,27% 3,24% 3,21% 3,19% 3,17% 

Depreciation, 
amortization 336 477,86 504,32 554,98 620,25 677,95 730,30 782,49 828,05 871,78 

% 15,77% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

Selling, general and 
administrative cost 3425 3734 4072 4503 4880 5219 5555 5846 6124 6380 

% 9,10% 9,41% 9,32% 9,22% 9,14% 9,08% 9,02% 8,97% 8,92% 8,88% 

Other cost 33 52 57 63 69 75 80 85 89 93 

% 0,09% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Total operating 
expenses 4903 5595 6097 6757 7335 7853 8361 8807 9229 9620 

Ebit 9454 10079 11177 12152 12105 12071 12027 11806 12205 12513 

Restructuring cost - - - - - - - - - - 

Interest  653 906 1019 1135 1283 1426 1547 1662 1769 1864 

Pretax profit 10107,00 10984,94 12195,86 13287,03 13388,77 13496,65 13573,52 13468,26 13973,24 14377,30 

Tax 3032 3295 3659 3986 4017 4049 4072 4040 4192 4313 

% 30,00% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Net income 7075 7689 8537 9301 9372 9448 9501 9428 9781 10064 
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FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 

75009 78257 81580 84878 88194 91536 94866 98253 101662 104948 107977 111152 

52354 54962 57310 59630 62051 64499 66946 69442 71963 74402 76661 79034 

22655 23295 24270 25248 26143 27037 27920 28811 29699 30546 31316 32117 

30,20% 29,77% 29,75% 29,75% 29,64% 29,54% 29,43% 29,32% 29,21% 29,11% 29,00% 28,90% 

2360 2447 2535 2622 2709 2797 2883 2971 3058 3142 3219 3300 

3,15% 3,13% 3,11% 3,09% 3,07% 3,06% 3,04% 3,02% 3,01% 2,99% 2,98% 2,97% 

912,30 952,70 993,95 1036,16 1078,04 1120,16 1162,61 1204,91 1247,92 1291,23 1332,96 1371,44 

17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

6634 6893 7156 7417 7678 7939 8199 8463 8727 8981 9214 9458 

8,84% 8,81% 8,77% 8,74% 8,71% 8,67% 8,64% 8,61% 8,58% 8,56% 8,53% 8,51% 

98 102 106 110 115 119 123 128 132 136 140 144 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

10004 10394 10792 11186 11580 11975 12368 12766 13165 13551 13907 14274 

12651 12901 13478 14063 14563 15062 15552 16045 16534 16996 17409 17844 

- - - - - - - - - - - - 

1963 2055 2149 2244 2338 2436 2532 2627 2725 2826 2920 3010 

14613,61 14955,68 15627,42 16306,31 16901,30 17497,58 18084,04 18671,67 19258,84 19821,57 20329,02 20853,71 

4384 4486,709 4688,224 4891,899 5070,396 5249,27 5425,21 5601,50 5777,65 5946,47 6098,71 6256,11 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

10230 10469 10939 11414 11831 12248 12659 13070 13481 13875 14230 14598 
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FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

114170 117014 119738 122328 124694 127188 129732 132327 134973 

81301 83448 85511 87480 89291 91198 93145 95134 97164 

32869 33566 34226 34847 35403 35990 36587 37193 37809 

28,79% 28,69% 28,58% 28,49% 28,39% 28,30% 28,20% 28,11% 28,01% 

3376 3447 3516 3587 3658 3732 3806 3882 3960 

2,96% 2,95% 2,94% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 

1411,75 1450,10 1486,21 1520,81 1553,70 1583,77 1615,44 1647,75 1680,70 

17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

9689 9906 10114 10316 10523 10733 10948 11167 11390 

8,49% 8,47% 8,45% 8,43% 8,44% 8,44% 8,44% 8,44% 8,44% 

148 152 156 159 162 165 169 172 175 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

14625 14956 15272 15583 15897 16214 16538 16869 17206 

18243 18609 18954 19264 19506 19777 20049 20324 20603 

- - - - - - - - - 

3103 3187 3272 3348 3424 3496 3569 3643 3718 

21346,34 21796,05 22226,13 22612,05 22930,62 23272,80 23618,04 23967,36 24320,76 

6403,90 6538,82 6667,84 6783,62 6879,19 6981,84 7085,41 7190,21 7296,23 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

14942 15257 15558 15828 16051 16291 16533 16777 17025 
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Bilag 21   Balance scenarie 2 

Assets FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 

Cash and short-term 
investments 5464 8261 10110 15386 24490 27565 30321 33304 36261 39203 42160 

Accounts recievable 774 895 1252 1637 2422 2556 2780 3075 3323 3547 3790 

Inventories 101 165 270 346 509 537 584 646 698 745 796 

Deferred tax assets 231 331 607 675 476 502 546 604 653 697 745 

Other current assets 485 648 2270 3558 3891 4106 4466 4940 5339 5698 6088 

Total current assets 7055 10300 14509 21602 31788 35267 38698 42570 46275 49890 53580 

Property, plant and equipement 707 817 1281 1832 2455 2591 2818 3117 3369 3595 3841 

Goodwill 80 69 38 38 207 207 207 207 207 207 207 

Acquired intangible assets 17 27 69 299 285 301 327 362 391 417 446 

Other Assets 191 303 1238 1008 846 893 971 1074 1161 1239 1324 

Total Assets 8050 11516 17135 24779 35581 39258 43021 47330 51403 55349 59398 

            Liabilities and equity FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 

Accounts payable 1451 1779 3390 4970 5520 5826 6336 7008 7574 8083 8637 

Accrued expenses 1229 1708 3081 3964 5054 5334 5801 6416 6935 7401 7908 

Total current liabilities 2680 3487 6471 8934 10574 11160 12137 13425 14510 15484 16546 

Noncurrent liabilities 294 601 750 1245 2188 2309 2511 2778 3002 3204 3424 

Total liability 2974 4088 7221 10179 12762 13469 14649 16202 17512 18688 19969 

Equity 5076 7428 9984 14600 22819 25790 28372 31127 33891 36660 39429 

Total liabilities and equity 11024 15604 24426 24779 35581 39258 43021 47330 51403 55349 59398 
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FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 

45006 47578 50028 52421 54872 57330 59894 62439 64956 67557 70118 72628 

4017 4235 4437 4638 4843 5053 5262 5471 5682 5892 6106 6321 

844 890 932 975 1018 1062 1106 1150 1194 1238 1283 1328 

790 832 872 912 952 993 1034 1075 1117 1158 1200 1242 

6454 6804 7128 7451 7781 8118 8453 8789 9129 9466 9809 10155 

57111 60340 63398 66396 69466 72556 75749 78925 82077 85312 88517 91675 

4072 4293 4497 4701 4909 5122 5333 5546 5760 5973 6189 6407 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

473 498 522 546 570 595 619 644 669 693 719 744 

1403 1479 1550 1620 1692 1765 1838 1911 1985 2058 2133 2208 

63265 66818 70174 73470 76844 80245 83746 87232 90697 94243 97764 101241 

            FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 

9156 9653 10112 10571 11038 11517 11992 12469 12950 13429 13916 14407 

8383 8838 9259 9678 10107 10545 10980 11417 11857 12296 12741 13190 

17539 18491 19371 20249 21145 22062 22972 23886 24807 25725 26658 27597 

3629 3826 4008 4190 4375 4565 4753 4943 5133 5323 5516 5710 

21168 22317 23379 24439 25520 26627 27725 28828 29940 31048 32174 33307 

42098 44501 46795 49032 51324 53618 56021 58404 60757 63195 65590 67934 

63265 66818 70174 73470 76844 80245 83746 87232 90697 94243 97764 101241 
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FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

78907 81352 83861 86124 88434 90475 92549 94489 96459 98458 100487 102546 

6756 6951 7155 7350 7533 7708 7875 8027 8188 8352 8519 8689 

1420 1461 1504 1545 1583 1620 1655 1687 1721 1755 1790 1826 

1328 1366 1406 1444 1480 1515 1548 1578 1609 1641 1674 1708 

10854 11167 11495 11808 12102 12383 12651 12896 13154 13417 13685 13959 

99265 102297 105421 108271 111132 113701 116278 118677 121131 123624 126156 128728 

6848 7046 7253 7450 7635 7813 7982 8137 8299 8465 8635 8807 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

795 818 842 865 886 907 927 945 963 983 1002 1022 

2360 2428 2499 2567 2631 2692 2751 2804 2860 2917 2976 3035 

109475 112796 116223 119360 122492 125321 128144 130769 133461 136196 138975 141800 

            FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

15398 15842 16308 16751 17168 17568 17948 18295 18661 19034 19415 19803 

14098 14505 14931 15337 15719 16085 16433 16751 17086 17427 17776 18131 

29496 30347 31239 32088 32887 33652 34380 35046 35746 36461 37191 37934 

6103 6280 6464 6640 6805 6963 7114 7252 7397 7545 7696 7849 

35599 36627 37703 38727 39692 40616 41494 42297 43143 44006 44886 45784 

73876 76169 78519 80633 82800 84705 86650 88472 90318 92190 94089 96016 

109475 112796 116223 119360 122492 125321 128144 130769 133461 136196 138975 141800 
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Bilag 22  Cash flow scenarie 2 

 
FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 

EBIT 10079 11177 12152 12105 12071 12027 11806 12205 12513 12651 

Operating Tax (30 %) 3024 3353 3646 3632 3621 3608 3542 3661 3754 3795 

NOPAT 7055 7824 8506 8474 8450 8419 8264 8543 8759 8856 

Depreciation and 
amortization 478 504 555 620 678 730 782 828 872 912 

Gross NOPAT 7533 8328 9061 9094 9128 9149 9047 9371 9631 9768 

Investment in Net 
Working Capital 181 347 448 396 359 358 312 300 278 277 

Net Capital 
Expenditure -630 -795 -929 -951 -978 -1030 -1044 -1079 -1104 -1144 

Change in other 
noncurrent assets and 
liabilities 74 142 183 162 147 147 128 123 114 113 

Free cash flow 7159 8023 8763 8700 8656 8624 8444 8715 8918 9014 

           Interest after tax 634 713 794 898 998 1083 1163 1238 1305 1374 

Dividend 4754 5591 5543 5759 6371 6600 6725 7365 7565 7895 

Change in Cash 3039 3145 4014 3840 3282 3106 2882 2588 2658 2493 
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FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 

12901 13478 14063 14563 15062 15552 16045 16534 16996 17409 17844 18243 

3870 4043 4219 4369 4519 4666 4813 4960 5099 5223 5353 5473 

9031 9435 9844 10194 10543 10886 11231 11574 11897 12187 12491 12770 

953 994 1036 1078 1120 1163 1205 1248 1291 1333 1371 1412 

9983 10429 10880 11272 11663 12049 12436 12822 13188 13520 13862 14182 

283 289 287 289 291 290 295 297 286 264 276 263 

-1189 -1236 -1276 -1320 -1364 -1405 -1452 -1496 -1531 -1554 -1603 -1632 

116 119 118 118 119 119 121 122 117 108 113 108 

9193 9601 10008 10360 10710 11053 11400 11744 12061 12338 12649 12921 

            1438 1505 1571 1637 1705 1773 1839 1908 1978 2044 2107 2172 

8080 8551 9032 9357 9808 10260 10591 10921 11512 11937 12248 12829 

2551 2554 2547 2639 2607 2565 2648 2730 2527 2445 2509 2264 
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FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

18609 18954 19264 19506 19777 20049 20324 20603 

5583 5686 5779 5852 5933 6015 6097 6181 

13027 13268 13485 13654 13844 14034 14227 14422 

1450 1486 1521 1554 1584 1615 1648 1681 

14477 14754 15006 15208 15427 15650 15875 16103 

248 237 226 206 217 221 226 230 

-1657 -1685 -1709 -1726 -1765 -1801 -1837 -1873 

101 97 92 84 89 91 93 94 

13169 13404 13614 13773 13968 14161 14357 14554 

        2231 2290 2343 2397 2447 2498 2550 2603 

13089 13654 13883 14229 14446 14660 14878 15098 

2310 2040 2075 1940 1970 1999 2029 2059 
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Bilag 23  Valuation summary scenarie 2 

    

 

Free cash flow ($ 
million) 

Discount 
factor at 10,21 
% 

Present value of 
FCF ($ million) Andel af værdi 

FY09 7191 0,907194049 6523,524429 6,79% 

FY10 8023 0,823001042 6603,088835 6,88% 

FY11 8763 0,746621648 6542,647869 6,81% 

FY12 8700 0,677330715 5893,088765 6,14% 

FY13 8656 0,614470394 5318,552539 5,54% 

FY14 8624 0,557443885 4807,205634 5,01% 

FY15 8444 0,505709775 4269,967684 4,45% 

FY16 8715 0,458776898 3998,315229 4,16% 

FY17 8918 0,416199672 3711,803111 3,87% 

FY18 9014 0,377573865 3403,62859 3,54% 

FY19 9193 0,342532764 3148,789147 3,28% 

FY20 9601 0,310743685 2983,314473 3,11% 

FY21 10008 0,281904821 2821,410075 2,94% 

FY22 10360 0,255742376 2649,441351 2,76% 

FY23 10710 0,232007962 2484,837568 2,59% 

FY24 11053 0,210476242 2326,300522 2,42% 

FY25 11400 0,190942794 2176,79396 2,27% 

FY26 11744 0,173222167 2034,296664 2,12% 

FY27 12061 0,157146119 1895,319811 1,97% 

FY28 12338 0,142562024 1758,905736 1,83% 

FY29 12649 0,12933142 1635,915664 1,70% 

FY30 12921 0,117328694 1516,01927 1,58% 

FY31 13169 0,106439893 1401,660062 1,46% 

FY32 13404 0,096561638 1294,292335 1,35% 

FY33 13614 0,087600143 1192,626066 1,24% 

FY34 13773 0,079470328 1094,509643 1,14% 

FY35 13968 0,072095009 1007,035119 1,05% 

FY36 14161 0,065404163 926,2086131 0,96% 

FY37 14357 0,059334267 851,8378142 0,89% 

FY38 14554 0,053827694 783,4092908 0,82% 

NPV Budgetperiode 
  

87054,74587 90,65% 

NPV Terminalværdi 166722 0,053827694 8974,241119 9,35% 

NPV Cash flow 
  

96028,98699 100,00% 
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Bilag  24  Omsætningsudvikling scenarie 3 

 
FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 

Desktop 5603 4179 3874 3469 3107 2782         

Vækst ######### -25% -7% -10% -10% -10%         

Portables 8673 8868 10588 12579 14629 16735         

Vækst ######### 2% 19% 19% 16% 14%         

Mac  net sales 14276 13048 14462 16048 17735 19517 21556 23593 25588 27497 

Vækst ######### -8,6% 10,8% 11,0% 10,5% 10,0% 10,4% 9,4% 8,5% 7,5% 

iPod 9153 8008 7408 6908 6461 5997 5525 5037 4546 4059 

Vækst ######### -13% -7% -7% -6% -7% -8% -9% -10% -11% 

Other Music related 
Products and services 3340 4075 4786 5482 5999 6415 6720 7004 7226 7432 

Vækst ######### 22,0% 17,5% 14,5% 9,4% 6,9% 4,8% 4,2% 3,2% 2,9% 

iPhone 6988 10528 12659 15154 16918 18275 19755 21019 22247 23328 

Vækst ######### 50,7% 20,2% 19,7% 11,6% 8,0% 8,1% 6,4% 5,8% 4,9% 

Peripherals and other 
hardware 1659 1505 1476 1491 1520 1563 1622 1687 1756 1826 

Vækst ######### -9% -2% 1% 2% 3% 3,8% 4,0% 4,1% 4,0% 

Software, service and 
other sales samlet 2207 2542 2394 2682 2993 3327 3693 4062 4427 4782 

Vækst ######### 15,2% -5,8% 12,0% 11,6% 11,1% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 

New products 
      

872 8027 12094 14541 

Vækst 
       

820,7% 50,7% 20,2% 

Total net sales 37623 39706 43185 47765 51626 55094 59743 70431 77885 83465 
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FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 

                        

                        

                        

                        

29329 31265 33266 35295 37342 39396 41445 43475 45475 47340 49139 50858 

6,7% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 4,6% 4,1% 3,8% 3,5% 

3585 3097 2644 2176 1724 1310 917 624 418 280 0 0 

-12% -14% -15% -18% -21% -24% -30% -32% -33% -33% -100% 0% 

7648 7855 8051 8236 8417 8594 8766 8941 9120 9302 9488 9678 

2,9% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

24462 25587 26687 27755 28810 29847 30862 31849 32805 33723 34600 35430 

4,9% 4,6% 4,3% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 

1897 1967 2036 2103 2169 2234 2298 2363 2427 2490 2552 2613 

3,9% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 

5126 5464 5814 6168 6526 6885 7243 7598 7948 8274 8588 8888 

7,2% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 4,6% 4,1% 3,8% 3,5% 

17408 19434 20992 22693 24145 25555 26797 28099 29392 30656 31882 33094 

19,7% 11,6% 8,0% 8,1% 6,4% 5,8% 4,9% 4,9% 4,6% 4,3% 4,0% 3,8% 

89455 94669 99491 104427 109133 113821 118328 122950 127584 132064 136249 140562 
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FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

                  

                  

                  

                  

52486 54008 55412 56687 57820 58977 60156 61360 62587 

3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9872 10069 10271 10476 10686 10899 11117 11340 11566 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

36210 36934 37673 38426 39195 39979 40778 41594 42426 

2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

2673 2732 2789 2845 2902 2960 3019 3080 3141 

2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

9173 9439 9684 9907 10105 10307 10513 10724 10938 

3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

34285 35451 36585 37683 38738 39745 40699 41594 42426 

3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 

144699 148633 152415 156024 159446 162867 166284 169691 173085 
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Bilag 25  Resultatopgørelse scenarie 3 

 
FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 

Net sales 39706 43185 47765 51626 55094 59743 70431 77885 83465 

Cost of sales 24033 26113 29270 32824 36003 39973 48162 53563 57747 

Gross margin 15673 17073 18495 18802 19091 19770 22269 24321 25719 

% 39,47% 39,53% 38,72% 36,42% 34,65% 33,09% 31,62% 31,23% 30,81% 

R&D 1330 1447 1600 1703 1795 1924 2216 2416 2563 

% 3,35% 3,35% 3,35% 3,30% 3,26% 3,22% 3,15% 3,10% 3,07% 

Depreciation, 
amortization 477,86 504,32 548,51 606,68 655,71 699,76 758,80 894,55 989,23 

% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

Selling, general and 
administrative cost 3734 4029 4414 4735 5021 5368 6156 6690 7083 

% 9,41% 9,33% 9,24% 9,17% 9,11% 8,99% 8,74% 8,59% 8,49% 

Other cost 52 56 62 67 72 78 92 101 109 

 
0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Total operating 
expenses 5595 6036 6624 7112 7543 8069 9222 10101 10743 

Ebit 10079 11037 11871 11691 11548 11701 13047 14220 14975 

Restructuring cost - - - - - - - - - 

Interest  906 1020 1125 1249 1362 1475 1601 1900 2116 

Pretax profit 10984,94 12056,64 12996,47 12939,92 12909,91 13175,47 14647,53 16120,06 17090,75 

Tax 3295 3617 3899 3882 3873 3953 4394 4836 5127 

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Net income 7689 8440 9098 9058 9037 9223 10253 11284 11964 
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FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 

89455 94669 99491 104427 109133 113821 118328 122950 127584 132064 136249 140562 

62437 66489 69892 73364 76783 80202 83503 86897 90312 93626 96733 99947 

27018 28181 29598 31063 32350 33619 34825 36053 37272 38439 39516 40616 

30,20% 29,77% 29,75% 29,75% 29,64% 29,54% 29,43% 29,32% 29,21% 29,11% 29,00% 28,90% 

2719 2854 2977 3103 3222 3339 3452 3566 3681 3790 3893 3997 

3,04% 3,01% 2,99% 2,97% 2,95% 2,93% 2,92% 2,90% 2,88% 2,87% 2,86% 2,84% 

1060,10 1136,18 1202,41 1263,65 1326,35 1386,11 1445,66 1502,90 1561,61 1620,47 1677,37 1730,52 

17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

7500 7858 8186 8520 8834 9145 9442 9745 10046 10335 10604 10879 

8,38% 8,30% 8,23% 8,16% 8,09% 8,03% 7,98% 7,93% 7,87% 7,83% 7,78% 7,74% 

116 123 129 136 142 148 154 160 166 172 177 183 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

11395 11971 12495 13022 13524 14019 14494 14974 15454 15918 16351 16790 

15623 16209 17103 18042 18826 19601 20332 21079 21818 22521 23165 23826 

- - - - - - - - - - - - 

2270 2445 2608 2764 2906 3043 3180 3310 3444 3577 3700 3827 

17892,76 18654,55 19710,43 20805,19 21731,59 22643,76 23511,82 24388,40 25261,96 26097,69 26864,95 27652,66 

5368 5596 5913 6242 6519 6793 7054 7317 7579 7829 8059 8296 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

12525 13058 13797 14564 15212 15851 16458 17072 17683 18268 18805 19357 
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FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

144699 148633 152415 156024 159446 162867 166284 169691 173085 

103041 105998 108848 111578 114176 116781 119388 121996 124600 

41658 42635 43567 44446 45270 46086 46895 47695 48485 

28,79% 28,69% 28,58% 28,49% 28,39% 28,30% 28,20% 28,11% 28,01% 

4097 4192 4283 4369 4450 4531 4612 4693 4772 

2,83% 2,82% 2,81% 2,80% 2,79% 2,78% 2,77% 2,77% 2,76% 

1785,31 1837,84 1887,81 1935,84 1981,69 2025,15 2068,61 2112,00 2155,27 

17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 

11142 11390 11628 11860 12097 12339 12586 12838 13095 

7,70% 7,66% 7,63% 7,60% 7,59% 7,58% 7,57% 7,57% 7,57% 

188 193 198 203 207 212 216 221 225 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

17212 17613 17996 18368 18737 19108 19483 19863 20247 

24445 25022 25571 26079 26533 26979 27412 27832 28237 

- - - - - - - - - 

3957 4076 4190 4299 4402 4499 4597 4698 4800 

28402,39 29098,23 29760,47 30377,40 30935,03 31477,66 32009,61 32529,73 33036,94 

8520,71829 8729,4677 8928,14232 9113,22058 9280,50779 9443,2965 9602,8823 9758,9193 9911,0819 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

19882 20369 20832 21264 21655 22034 22407 22771 23126 
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Bilag 26 Balance scenarie 3 

Assets FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 

Cash and short-term 
investments 27565 30407 33764 36817 39856 43260 51350 57178 61341 

Accounts recievable 2556 2780 3075 3323 3547 3846 4534 5014 5373 

Inventories 537 584 646 698 745 808 953 1054 1129 

Deferred tax assets 502 546 604 653 697 756 891 985 1056 

Other current assets 4106 4466 4940 5339 5698 6179 7284 8055 8632 

Total current assets 35267 38784 43030 46831 50543 54849 65012 72286 77531 
Property, plant and 
equipement 2591 2818 3117 3369 3595 3898 4596 5082 5446 

Goodwill 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Acquired intangible assets 301 327 362 391 417 453 534 590 632 

Other Assets 893 971 1074 1161 1239 1343 1584 1751 1877 

Total Assets 39258 43107 47789 51959 56002 60750 71932 79917 85693 

          Liabilities and equity FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 

Accounts payable 5826 6336 7008 7574 8083 8765 10334 11427 12246 

Accrued expenses 5334 5801 6416 6935 7401 8025 9461 10462 11212 

Total current liabilities 11160 12137 13425 14510 15484 16791 19795 21890 23458 

Noncurrent liabilities 2309 2511 2778 3002 3204 3474 4096 4529 4854 

Total liability 13469 14649 16202 17512 18688 20265 23891 26419 28312 

Equity 25790 28458 31587 34447 37313 40485 48042 53498 57381 

Total liabilities and equity 39258 43107 47789 51959 56002 60750 71932 79917 85693 
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FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 

66085 70480 74692 78542 82250 85949 89453 93086 96669 99998 103420 

5759 6094 6405 6723 7025 7327 7617 7915 8213 8502 8771 

1210 1281 1346 1413 1476 1540 1601 1663 1726 1787 1843 

1132 1198 1259 1321 1381 1440 1497 1556 1614 1671 1724 

9251 9791 10289 10800 11287 11771 12238 12716 13195 13658 14091 

83438 88844 93991 98799 103419 108028 112406 116936 121418 125615 129850 

5837 6177 6492 6814 7121 7427 7721 8023 8325 8618 8891 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

678 717 754 791 827 862 896 931 966 1000 1032 

2012 2129 2237 2348 2454 2559 2661 2765 2869 2970 3064 

92171 98074 103681 108959 114028 119084 123891 128862 133785 138410 143043 

           FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 

13125 13890 14597 15321 16012 16700 17361 18039 18719 19376 19990 

12017 12717 13365 14028 14660 15290 15895 16516 17139 17741 18303 

25141 26607 27962 29349 30672 31990 33256 34555 35858 37117 38293 

5202 5506 5786 6073 6347 6619 6881 7150 7420 7680 7924 

30344 32112 33748 35422 37019 38609 40138 41705 43277 44797 46217 

61827 65962 69933 73537 77009 80475 83753 87156 90508 93613 96826 

92171 98074 103681 108959 114028 119084 123891 128862 133785 138410 143043 
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FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

106943 110157 113242 116185 118973 121592 124257 126966 129719 132281 

9049 9315 9568 9812 10044 10264 10485 10705 10924 11142 

1902 1958 2011 2062 2111 2157 2203 2250 2296 2342 

1778 1831 1880 1928 1974 2017 2061 2104 2147 2190 

14537 14965 15372 15763 16136 16490 16844 17197 17550 17901 

134209 138226 142074 145750 149238 152521 155849 159221 162635 165856 

9172 9442 9699 9945 10181 10404 10628 10850 11073 11294 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

1065 1096 1126 1155 1182 1208 1234 1260 1285 1311 

3161 3254 3342 3427 3508 3585 3662 3739 3816 3892 

147814 152225 156447 160484 164316 167925 171580 175277 179016 182560 

          FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

20623 21230 21807 22362 22892 23394 23896 24397 24897 25395 

18882 19438 19966 20474 20959 21419 21878 22337 22795 23251 

39505 40668 41774 42836 43851 44813 45774 46734 47692 48646 

8175 8415 8644 8864 9074 9273 9472 9670 9869 10066 

47680 49083 50417 51700 52925 54085 55246 56405 57560 58712 

100134 103142 106030 108784 111392 113840 116334 118873 121455 123849 

147814 152225 156447 160484 164316 167925 171580 175277 179016 182560 
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Bilag 27  Cash flow scenarie 3 

 
FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 

EBIT 10079 11037 11871 11691 11548 11701 13047 14220 14975 

Operating Tax (30 %) 3024 3311 3561 3507 3464 3510 3914 4266 4493 

NOPAT 7055 7726 8310 8183 8083 8191 9133 9954 10483 

Depreciation and 
amortization 478 504 549 607 656 700 759 895 989 

Gross NOPAT 7533 8230 8858 8790 8739 8890 9892 10849 11472 

Investment in Net 
Working Capital 181 303 399 336 302 405 931 649 486 

Net Capital 
Expenditure -630 -758 -882 -888 -908 -1038 -1537 -1437 -1396 

Change in other 
noncurrent assets and 
liabilities 74 124 163 138 124 166 381 266 199 

Free cash flow 7159 7899 8539 8376 8256 8423 9666 10326 10761 

          Interest after tax 634 714 788 874 954 1032 1120 1330 1481 

Dividend 4719 5771 5969 6198 6171 6051 2697 5828 8080 

Change in Cash 3075 2842 3357 3053 3039 3404 8090 5828 4162 
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FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 

15623 16209 17103 18042 18826 19601 20332 21079 21818 22521 23165 

4687 4863 5131 5412 5648 5880 6100 6324 6545 6756 6950 

10936 11347 11972 12629 13178 13720 14232 14755 15272 15765 16216 

1060 1136 1202 1264 1326 1386 1446 1503 1562 1620 1677 

11996 12483 13174 13893 14504 15106 15678 16258 16834 17385 17893 

522 454 420 430 410 408 392 402 404 390 364 

-1496 -1516 -1554 -1623 -1669 -1728 -1774 -1840 -1899 -1947 -1982 

214 186 172 176 168 167 161 165 165 160 149 

11235 11607 12213 12876 13413 13954 14457 14986 15504 15988 16424 

           1589 1712 1825 1935 2034 2130 2226 2317 2411 2504 2590 

8079 8923 9827 10959 11740 12385 13180 13669 14332 15163 15592 

4745 4395 4211 3851 3707 3699 3503 3634 3583 3329 3423 
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FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 FY37 FY38 

23826 24445 25022 25571 26079 26533 26979 27412 27832 28237 

7148 7334 7507 7671 7824 7960 8094 8224 8350 8471 

16678 17112 17516 17899 18255 18573 18885 19188 19482 19766 

1731 1785 1838 1888 1936 1982 2025 2069 2112 2155 

18409 18897 19354 19787 20191 20555 20910 21257 21594 21921 

376 360 343 329 314 298 298 297 297 296 

-2045 -2087 -2124 -2163 -2199 -2231 -2274 -2317 -2360 -2402 

154 148 140 135 129 122 122 122 122 121 

16894 17318 17712 18088 18435 18744 19056 19359 19652 19936 

          2679 2770 2853 2933 3009 3081 3149 3218 3288 3360 

16049 16874 17480 18078 18657 19206 19541 19868 20188 20733 

3523 3214 3085 2943 2788 2619 2665 2709 2753 2562 

 



173 
 

Bilag 27  Valuation summary scenarie 3 

    

 

Free cash flow ($ 
million) 

Discount 
factor at 10,21 
% 

Present value of 
FCF ($ million) Andel af værdi 

FY09 7191 0,907194049 6524 5,78% 

FY10 7899 0,823001042 6501 5,76% 

FY11 8539 0,746621648 6375 5,65% 

FY12 8376 0,677330715 5673 5,03% 

FY13 8256 0,614470394 5073 4,50% 

FY14 8423 0,557443885 4695 4,16% 

FY15 9666 0,505709775 4888 4,33% 

FY16 10326 0,458776898 4737 4,20% 

FY17 10761 0,416199672 4479 3,97% 

FY18 11235 0,377573865 4242 3,76% 

FY19 11607 0,342532764 3976 3,52% 

FY20 12213 0,310743685 3795 3,36% 

FY21 12876 0,281904821 3630 3,22% 

FY22 13413 0,255742376 3430 3,04% 

FY23 13954 0,232007962 3238 2,87% 

FY24 14457 0,210476242 3043 2,70% 

FY25 14986 0,190942794 2861 2,54% 

FY26 15504 0,173222167 2686 2,38% 

FY27 15988 0,157146119 2512 2,23% 

FY28 16424 0,142562024 2341 2,08% 

FY29 16894 0,12933142 2185 1,94% 

FY30 17318 0,117328694 2032 1,80% 

FY31 17712 0,106439893 1885 1,67% 

FY32 18088 0,096561638 1747 1,55% 

FY33 18435 0,087600143 1615 1,43% 

FY34 18744 0,079470328 1490 1,32% 

FY35 19056 0,072095009 1374 1,22% 

FY36 19359 0,065404163 1266 1,12% 

FY37 19652 0,059334267 1166 1,03% 

FY38 19936 0,053827694 1073 0,95% 

NPV Budgetperiode 
  

100533 89,10% 

NPV Terminalværdi 228369 0,053827694 12293 10,90% 

NPV Cash flow 
  

112825 100,00% 
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Bilag 28  Udregning af gæld ved multipelanalyse 

  Apple Dell HP Microsoft Rim Nokia 

Cash 31.121 11.998 24.444 31.447 2.419 10.509 

Loan 0 3.443 17.180 5.746 0 5.062 
Operating 
lease 1.888 458 3.754 457 203 1.156 

Total debt -29.233 -8.097 -3.510 -25.244 -2.216 -4.291 
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