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Indledning

B&O er en vestjysk produktions- og detailvirksomhed, der designer, producerer og
markedsfører high-end produkter inden for lyd og billede. Produkterne omfatter bl.a.
HIFI-systemer, højttalere, tv og bilradiosystemer til eksklusive bilmærker, og virksomheden opererer på både B2B og B2C markederne i adskillige lande.
For B&O ramte finanskrisen i 2008-2009 hårdt1, og med et bragende underskud og omfattende nedskæringsplaner stod B&O i en eksistenstruende situation. Efter to år med
store forretningsmæssige udfordringer, ansatte B&O pr. 1. marts 2011 den nuværende
direktør Tue Mantoni, som udviklede en 5-årig turn-over strategi, der blev lanceret ved
præsentationen af årsregnskabet 2010/20112.
Den nye strategi "Leaner, Faster, Stronger", som stadig er aktuel, sigter mod at udnytte
brandets potentiale, og det er målet, at strategien skal kunne øge omsætningen, der i
2010/2011 nåede 2,8 mia. kr., til 8-10 mia. kr. og skabe en EBIT-margin på 11 % i løbet af 5 år3. Helt konkret indeholder strategiplanen 6 såkaldte Must-Win battles, der er
illustreret nedenfor4. I 2013 blev strategiplanen dog forlænget til en 6-årig plan, og de
nævnte omsætnings- og EBIT-mål er således udskudt fra 2016 til 2017.

Figur 1 - 6 Must-Win battles

1
2
3
4

http://ing.dk/artikel/bang-olufsen-krise-langt-vaerre-end-frygtet-94473
Internetkilde 4: B&O Strategy Plan 2010/2011, s. 20
Bilag 12: Fakta "Leaner, Faster, Stronger"
Internetkilde 1: B&Os årsrapport 2012/2013 og internetkilde 9: Referat fra generalforsamling
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Problemformulering

Overblikket over B&Os halvårsregnskaber fra 2012/2013 og 2013/20145 viser en svagt
stigende omsætning og EBIT-margin for 2. kvartal 2013/2014. År til dato viser halvårsregnskabet dog en svagt faldende omsætning og en EBIT margin, der er negativ med
2,4 %.

Figur 2 - Sammenligning af halvårsregnskaber (se note 5)

I 2014 er B&O halvvejs i strategiplanens periode mod opfyldelse af omsætningsmålet
på 8-10 mia. kr. og en EBIT-margin på 11 % i 2017, og det vil derfor være interessant
at se nærmere på B&Os strategiplan mod 2017 og undersøge, hvordan strategien påvirker B&Os forretning.
Hertil kommer, at B&O i 2013/2014 henter 63
% af sin omsætning på det europæiske marked, hvor der ifølge B&O er "fortsat udfordrende markedsforhold"6. Samme formulering nævnes adskillige gange i årsrapporten.
Alligevel indeholder strategien "Leaner, Faster,
Stronger" umiddelbart ingen konkrete tiltag7
mod at øge eller som minimum forsvare den
nuværende omsætning i Europa8. I stedet rettes fokus mod de voksende markeder i BRIKlandene for at sprede risikoen9.

Figur 3 - Tal fra internetkilde 5, s. 26. Egen tilvirkning.

På baggrund af ovenstående vil dette projekt
5

Internetkilde 2, s. 14
Internetkilde 1: B&Os årsrapport 2012/2013, s. 32
7
Internetkilde 9: Referat fra generalforsamling, s. 5-7
8
Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og
Frankrig. Internetkilde 5, s. 13
9
Internetkilde 1: B&Os årsrapport 2012/2013, s. 43
6
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derfor beskæftige sig med følgende problemformulering:
Hvilken påvirkning har strategien ”Leaner, Faster, Stronger” haft på B&Os
økonomiske resultater i 2014, og hvilke muligheder har B&O for at øge eller
blot fastholde omsætningen i Europa?
Til besvarelse af problemformuleringen inddrages følgende undersøgelsesspørgsmål:



Hvordan har B&Os økonomiske resultater udviklet sig fra 2010/2011 til
2013/2014?





Hvordan ser B&Os strategiske position ud i 2014?
Hvad er B&Os konkurrencestrategi og kernekompetencer?
Hvilke yderligere strategiske muligheder har B&O fremadrettet i Europa?

2.1 Afgrænsning
Til belysning af problemformuleringens vil dette projekt fokusere på B&O koncernen
som en helhed, dog inden for kerneforretningen, som er AV-segmentet, der indeholder
high-end AV-produkter og er B&Os luksussegment.
Herudover anvendes der følgende afgrænsninger og antagelser i projektet:



Geografisk afgrænses projektet til Europa, da hovedvægten af omsætningen
sker på det europæiske marked til trods for, at dette ifølge årsrapporten
2012/2013 er mest udfordret på omsætningen10




Tidsmæssigt afgrænses projektet til perioden 2009/2010 og frem til 2017







Der afgrænses fra en detaljeret diskussion af B&O produkternes prisniveau



Uanset årstal antages det, at AV-segmentet udgør hovedparten af den europæiske omsætning, som også antages fortsat at udgøre hovedparten af den samlede omsætning

Der afgrænses fra Business-to-Business markedet - fokus vil være på Businessto-Consumer (B2C) markedet
Der tages ikke hensyn til skatter, kurstab og afgifter
Der regnes i faste priser
Ved omregning fra Euro til DKK anvendes kurs 745
Kun Must-Win battles 1, 3 og 5 belyses, da disse vedrører AV-segmentet og/eller
det europæiske marked

Perioden for dataindsamling er fra 2009/2010 til 2014 og er afsluttet April 2014 med
B&Os seneste kvartalsregnskab (Q3)11. Al data i dette projekt er offentligt tilgængeligt
materiale i form af årsrapporter, præsentationer og publikationer fra B&O, avisartikler
og regnskabsanalyser fra fx Sydbank.

10
11

Internetkilde 1: B&Os årsrapport 2012/2013, s. 32
Internetkilde 11: Kvartalsregnskab Q3 2013/2014
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2.2 Kildekritik
Til store dele af projektet har vi benyttet B&Os regnskaber for 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 samt halvårsrapporten for 2014. Årsrapporterne er revideret
og påtegnet af statsautoriseret revisor i henhold til gældende lovgivning, og derfor antages det, at årsrapporten overholder gældende regler og lovgivning og giver et retvisende billede af B&O. Da det er B&O selv, der aflægger årsrapporterne og heri har beskrevet deres strategiske muligheder og udfordringer, er det vigtigt at holde sig for øje,
at B&O vil søge at stille virksomheden i et positivt lys. Vi antager herudover, at de anvendte oplysninger fra eksterne organisationer som fx Sydbank er pålidelige og korrekt
gengivet.

3.

Metode og struktur

Til nærmere beskrivelse af projektets videnskabsteoretiske tilgang, anvendes litteratur
af Arbnor & Bjerke (2009).
Inden for samfundsvidenskab opereres der med to overordnede paradigmer - det funktionalistiske (forklarende) og det fortolkende (forstående) paradigme. Arbnor & Bjerke
(2009) arbejder herunder med seks forskellige paradigmer eller måder at betragte verden på: positivisme, funktionalisme, systemteori, pragmatisme, konstruktivisme og fænomenolog. I relation til erhvervsøkonomisk metode skelnes der herunder mellem tre
metodesyn/-tilgange: analytisk syn, systemsyn og aktørsyn12. En måde at illustrere
dette på er vist i figuren herunder13. Dette projekt vil ikke nærmere belyse de seks paradigmer, men udelukkende fokusere på de tre metodesyn, som præsenteres nærmere
i det følgende. Herefter argumenteres der for valg af anvendte metodesyn i forhold til
de individuelle dele af dette projekt.

Figur 4 - Paradigmer og metodesyn.

12
13

Arbnor & Bjerke (2009): 36-45
Egen model inspireret af Arbnor & Bjerke (2009): 36-45, 51, 395-408
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Det analytiske syn, som udspringer fra det funktionalistiske (positivistiske) paradigme, repræsenterer en objektiv virkelighedsopfattelse, hvor verden er uafhængig af undersøgelsen og undersøgeren. Med en analytisk tilgang antages det, at alt kan kvantificeres og gøres målbart - at helheden er summen af enkelte dele. Analyser med denne
tilgang beskæftiger sig med årsag-virkning (kausale) relationer, og objektiviteten er
evident, idet analyseresultaterne ikke afhænger af individet. Eksempler på modeller kan
her være modeller med fx "alt andet lige" betragtning eller nøgletalsberegninger m.m.
Systemsynet er en anden tilgang, der også udspringer fra det funktionalistiske paradigme og en objektivistisk forståelse af virkeligheden, og som også ligger under det
funktionalistiske paradigme. Her er der en erkendelse af, at helheden er summen af enkelte dele tillige med deres relationer, og relationerne anses for vigtigere end delene.
Virksomheden anses som bestående af systemer og relationer mellem disse. Eksempler
på modeller kan her være Porters værdikædeanalyse.
Aktørsynet udspringer af det fortolkende paradigme, herunder socialkonstruktivismen
og fænomenologien, og her betragtes virkeligheden som en social konstruktion, som
opstår af en dialog med deltagende individer. Formålet med aktørsynet er at forstå omverdenen, og forståelse af virkeligheden forudsætter forståelse af aktørerne eller delkomponenterne. Eksempel på en model her kunne være en SWOT-analyse til opsamling af analyseresultater.
I løbet af projektet antages alle tre metodesyn og dermed en integrativ tilgang til besvarelse af problemformuleringen. Overvejende er antages dog det funktionalistiske og
forklarende paradigme med en objektiv virkelighedsopfattelse. Ved regnskabsanalysen
anvendes det analytiske syn, idet der her analyseres kausale relationer ved hjælp af beregning af nøgletal. Det er en objektiv virkelighedsopfattelse, da nøgletallene ikke er
afhængige af individet, der udfører beregningerne. Ved den strategiske analyse antages
derimod et systemsyn, da der her ses på relationerne internt og eksternt i virksomheden. Opsamlingen af analyserne i SWOT-modellen antager aktørsynet, idet denne forudsætter forståelse af aktørerne og forståelse af virksomhedens interne forhold.

3.1 Struktur
Til belysning af problemformuleringen inddrages en regnskabsanalyse og en strategisk
analyse, hvorefter B&Os strategiske muligheder diskuteres. Projektets struktur vil derfor se således ud:

Figur 5 - Projektets struktur
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Indledningsvist foretages en regnskabsanalyse fra 2010/2011 til og med halvårsregnskabet 2013/2014 i kapitel 4. Til analysen anvendes LARS-F-modellen14, der på baggrund af nøgletal belyser nedenstående. Formålet med regnskabsanalysen er således at
få et overblik over B&Os finansielle beredskab samt identificere eventuelle faresignaler.

Figur 6 - LARS-F modellen

Med udgangspunkt i B&Os finansielle mål for 2017 og på baggrund af tallene fra regnskabsanalysen estimeres det i kapitel 5, om det er realistisk for B&O at nå målene for
2017. Til dette anvendes en regressionanalyse.
Kapitel 6 danner rammen om den strategiske analyse af B&O i 2014, og formålet er at
identificere B&Os position og eventuelt særlige udfordringer. Kapitlet skal dermed tjene
som baggrund for at forstå B&Os forretningsmodel og vurdere strategien "Leaner, Faster, Stronger". I modsætning til regnskabsanalysen tager den strategiske analyse sit
afsæt i de ikke-finansielle værdidrivere, der er til stede eksternt og internt, og som viser, hvordan værdiskabelsen opstår. Konkret tages der udgangspunkt i B&Os årsrapport
fra 2010/2011, i hvilken strategien og dennes baggrund præsenteres. Som vist herunder opdeles den strategiske analyse i kapitel 6 i en ekstern og intern analyse og skal
tjene som input til SWOT-analysen i kapitel 7.

Figur 7 - Opbygning af kapitel 6 - Strategisk analyse (egen model)
14

ER 1.5 : Vurdering af selskabets økonomiske stilling ved brug af regnskabsanalyse mm. Skrevet af Lars Knage Nielsen
Artikel 14, udgivet juli 1995
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I den eksterne analyse har samfundsanalysen har til formål at analysere makromiljøet
ved analyse af de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer
(PEST)15. Til brancheanalysen anvendes Porters Five Forces16, og tilgangen til P5F vil
være en magtanalyse, hvor B&Os magtforhold til leverandører, kunder, substituerende
produkter og potentielle indtrængere identificeres. Brancheanalysen skal bidrage til at
belyse, hvordan B&O kan bibeholde eller tilbagevinde magten og sikre sig den fremadrettet. Som supplement hertil belyses kort B&Os konkurrencestrategi ved hjælp af Porters generiske strategier.

Figur 8 - Porters generiske strategier17
Den interne analyse har til formål at identificere B&Os styrker svagheder, som B&O i
højere grad selv har indflydelse på. Analysen belyser B&Os ressourcer, kapabiliteter og
kompetencer ved hjælp af VRIO-modellen18. Formålet er at klarlægge de konkurrencemæssige fordele, som kan skabe vækst for B&O. Fælles for den eksterne og interne
analyse er, at der anvendes deskriptive modeller.
Input fra den eksterne og interne analyse opsamles ved hjælp af SWOT-modellen i kapitel 7, hvor der samtidig anvendes en udvidet SWOT-model (TOWS) til belysning af
mulige strategier mellem de interne og eksterne faktorer.

Figur 9 - TOWS-model19

I kapitel 8 analyseres og diskuteres B&Os strategiske muligheder i forhold til B&Os potentiale og positionering på markedet. Formålet er her at identificere, hvilke muligheder

15
16
17
18
19

Henry (2011): 48-58
Henry (2011): 67-81
Henry (2011): 192-205
Internetkilde 13: Applying the VRIO framework
Weihrich, Heinz
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B&O har for at skabe vækst fremadrettet i Europa og udvælge en mulighed som anbefaling til B&O. Til dette anvendes Ansoffs vækstmatrice20.

Figur 10 - Ansoffs vækstmatrice

Udledt af diskussionen vil kapitel 9 undersøge, om det er attraktivt for B&O at investere i den anbefalede strategiske mulighed. Indledningsvist inddrages B&Os kalkulationsrente og årsagerne bag dens størrelse. Herefter foretages en investeringskalkule til at
bestemme, om investeringen er fordelagtig. Dette belyses ved fundamentalprincip I og
kapitalværdimetoden.
Efter at have belyst investeringens fordelagtighed i kapitel 9 vurderes finansieringsmulighederne ligeledes i kapitel 10 med hensyn en omkostnings-, likviditets- og risikovurdering for B&O.
Konklusionen i kapitel 12 opsummerer analysernes resultater til et svar på projektets
problemformulering.

20

Henry (2011): 227-235
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Regnskabsanalyse - LARSF

I det følgende anvendes LARS F-modellen21 til at give en struktureret analyse af den finansielle situation i B&O.

4.1 Likviditet
Nøgletal
L(ikviditet)
Likviditetsgrad 1 (oms.akt-VL)/kortfr.gæld)
Likviditetsgrad 2 (oms.akt/kortfr.gæld)
Debitors oms. hast. (dages kredittid)
Varelagerets oms.hast. (gange omsat pr. år)
Aktivernes omsætningshastighed (gange omsat pr. år)

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

1,15
2,07
59,70
2,82
2,12

1,04
1,83
61,04
2,97
2,06

0,96
1,84
50,79
3,04
2,14

0,85
1,57
72,43
2,69
2,08

0,88
1,59
65,40
3,00
1,90

Figur 11 - LarsF: Likviditetsberegninger22

Likviditetsgraden er et udtryk for virksomhedens kortsigtede betalingsevne og anvendes her som indikator på forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede
gæld og udviklingen heraf. Nøgletallet kan bruges til at bedømme risikoen for, at virksomheden kommer i betalingsproblemer på kort sigt. Der skelnes mellem to likviditetsgrader - 1 og 2, hvor det er hhv. uden og med varebeholdning. En acceptabel LG 1 skal
være større end 1 (100 %), så gælden ikke er større end omsætningsaktiverne, og det
vil være hensigtsmæssigt, hvis LG 2 er større end LG 1, da LG 2 inkluderer varebeholdningen23 og således bliver på længere sigt end LG 1.24
Beregningerne ovenfor viser en stram likviditet hos B&O fra 2011 frem til 2013, hvor
der ved LG 1 ses en underdækning i forhold til den kortfristede gæld. Set i et sikkerhedsperspektiv er dette negativt. Det opvejes heller ikke helt af LG 2, der ligeledes oplever en faldende tendens. Betragtes aktivernes omsætningshastighed (effektivitetsnøgletal), så ses også der en faldende tendens - for hver investeret krone skabes der mindre omsætning i 2013 ift. 2009, hvilket indikerer, at B&O har problemer med at skabe
indtjening og har øget den kortfristede gæld i perioden.
Da varelagerets omsætningshastighed viser, at B&O er i stand til at omsætte varelageret op mod 3 gange årligt, tillægger vi LG 2 størst betydning. B&O har i den analyserede periode siden 2009 forringet sin LG 2 med 23 % i forhold til 2013, således omsætningsaktiverne dækker den kortfristede gæld med 1,59 gange. Faldet i likviditetsgraden
skyldes primært en øget kortfristet gæld til leverandører, som er steget med mere end
50 % i 2013 i forhold til niveauet i 2009. Desuden er der etableret en kassekredit i
2012 på 150 millioner kroner, som ligeledes forringer likviditetsgraden.
Analysen viser en øget kredittid for debitorer samt en stram likviditet, hvor effekten af
fx udeblevet fremtidig salg kan få fatale konsekvenser for virksomheden. Ud over øget

21

ER 1.5 : Vurdering af selskabets økonomiske stilling ved brug af regnskabsanalyse mm.
Skrevet af Lars Knage Nielsen. Artikel 14, udgivet juli 1995.
22
Bilag 4: Nøgletal fra LARS F model
23
Det tager tid at omsætte varebeholdning til likvider
24
Jensen & Rensburg, s. 318
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gæld, så er det primært en forringet likvid beholdning i 2013, som ifølge indeksanalysen25 er på 56 % af niveauet i 2009 – et tab på mere end 100 millioner kroner.

4.2 Aktivitet
Nøgletal
A(ktivitet)
Dækningsgrad
Nulpunktsomsætning
Aktivitetsgrad
Sikkerhedsmargin (% omsætningen kan falde uden underskud)

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

39,64
3773,41
-15,67
-35,27

39,45
2847,17
-1,87
-3,10

40,30
2718,53
1,60
5,18

40,42
2704,88
3,60
10,07

38,95
3297,39
-7,67
-17,18

Figur 12 - LarsF: Aktivitetsberegninger26

Aktiviteten i B&O er skruet i vejret siden 2009, hvor balancesummen er steget med
knap 4 % siden 200927. Det er primært færdiggjorte udviklingsprojekter pga. øget nedskrivninger på gamle produkter28, som er steget markant, hvor de immaterielle anlægsaktiver er steget med mere end 50 % i perioden29. Ligeledes er tilgodehavender steget
med mere end 10 % siden 200930, hvilket tyder på at B&O har sværere ved at inddrive
sine tilgodehavender31. Tilgodehavender med forfald i mere end 120 dage fra 2012 til
2013 er steget med 28 % til næsten 50 millioner kroner32.

Figur 13 - B&Os B2C omsætning og omsætning pr. region 3. kvt. 2013/201433

Denne stigning i aktiviteten er et udtryk for, at B&O har en tro på, at der er bedring i
vente, og at virksomheden ligeledes vælger at få finansieret aktiviteten. Men lavkonjunkturen i Europa og den svære penetrering til markederne i BRIK landene har, til
trods for den øgede aktivitet, ikke haft den ønskede virkning på omsætningen. Seneste
kvartalsregnskab for 3. kvartal 2014 bekræfter den faldende omsætning (ÅTD). Det
skal dog bemærkes, at 3. kvartal viser en anden udvikling. Det er her AV-segmentet og
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bilag 7: Indeksanalyse, balanceopgørelse aktiver
Bilag 4: Nøgletal fra LARS F modelBilag 4
Bilag 7: Indeksanalyse, balanceopgørelse aktiver
Internetkilde 1: B&Os Årsrapport 2012/13 side 10
Bilag 7: Indeksanalyse, balanceopgørelse aktiver
Bilag 7: Indeksanalyse, balanceopgørelse aktiver
Reflekteres også i den øgede kredittid for debitorer vist i Figur 11 - LarsF: Likviditetsberegninger
Internetkilde 1: B&Os Årsrapport 2012/13 side 83
Internetkilde 11: Kvartalsregnskab Q3 2013/2014, s. 5 + 13
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ikke PLAY segmentet, der oplever en stigning, hvilket ifølge B&O skyldes "stor efterspørgsel på vores nyligt lancerede højttalere i særdeleshed og AV-produkter i almindelighed"34. En anden årsag kunne være en opblødning i den europæiske konjunktur (som
stadig antages at udgøre hovedparten af AV-omsætningen).
Det fremgår også i Figur 12 ovenfor, at den tidligere nævnte nedskrivning af gamle
produkter har påvirket dækningsbidraget i 2013, således den igen er under 40 %. Den
tilsyneladende magiske grænse på 40 % i dækningsbidrag sender kravet til nulpunktsomsætningen for samme år i vejret.
Aktivitetsgraden, hvor resultatet efter finansielle poster er sat i forhold til balancens
samlede aktiver, viser -7,67 %. Nulpunktsomsætningen i 2013 var knap 3,3 milliarder
kroner, som B&O missede med -17,18 % (sikkerhedsmargin).
Indeksanalysen35 viser, at omsætningen det seneste år er faldet med 8 %-point, mens
produktionsomkostningerne kun er faldet med 4 %-point, hvilket har givet et bruttoresultat, som er 4 %-point dårligere. Hvis der i aktiviteterne skal findes positive tendenser, så ser det ud til, at en reducering af produktionsomkostningerne vil sende bruttoavancen over 40 % for det kommende regnskabsår. Kvartalsregnskabet for tredje kvartal viser en bruttoavance år til dato på 42 pct.36. Distributionsomkostningerne i indeksanalysen viser, at de i 2013 udgør mere end 25 pct. af omsætningen, hvilket har stor
indflydelse på driftsresultatet.

4.3 Rentabilitet
B&Os rentabilitet belyses her ved en vurdering af kapitalens forrentning og en vurdering
af indtjeningsevnen. Kort sagt vil vi her undersøge, om B&O er i stand til at tjene penge
og levere et tilfredsstillende resultat.
Nøgletal
R(entabilitet)
Overskudsgrad (y-aksen)
Afkastningsgrad
Egenkapitalensforentning
Fremmedkapitalensforrentning

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

-13,98
-16,69
-18,27
2,60

-1,22
-1,44
-2,20
0,79

2,09
2,63
1,82
2,05

4,07
4,57
4,51
1,27

-6,69
-7,35
-9,74
2,20

Figur 14 - LarsF: Rentabilitetsberegninger37

Et blik på rentabilitetsnøgletallene i B&O viser en svag udvikling i
2013. Virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital til
til udtryk i afkastningsgraden, som i 2009 var -21 pct. I årene efter
af den nye strategi er den blødende afkastningsgrad dog forbedret,
ligget omkring nul, men slutter dog i 2013 med -7 pct.38

34
35
36
37
38

Internetkilde 11: Kvartalsregnskab Q3 2013/2014, s. 2
Bilag 6: Indeksanalyse, resultatopgørelse 2008/09 til og med 2012/13
Internetkilde 11: Kvartalsregnskab Q3 2013/14, s. 18
Bilag 4: Nøgletal fra LARS F model
Pga. bl.a. udeblevet omsætning (lukning af butikker)
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B&O har tabt på at arbejde med gæld, da det kun i regnskabsåret 2012 er lykkedes at
have en højere afkastningsgrad end renten ved at hente fremmedkapital. Det giver således en negativ gearing, da specielt indtjeningsevnen ikke har forbedret sig i forhold til
uændret evne til at kapitaltilpasse i forventning om stigende omsætning. Overskudsgraden, som måler resultatet af den primære drift i forhold til omsætningen, har fulgt
afkastningsgraden i den analyserede periode, og set i forhold til målet om en EBITmargin på 11 % i 2017 kan det virke særdeles ambitiøst.
Den lave EKF, som overvejende ligger under AG, finder vi bekymrende, idet B&O er på
et niveau, hvor ejerne kan få mere for deres investering fra fx obligationer. Kort sagt,
har B&Os ledelse store udfordringer med at forrente den investerede kapital; en
situation, der efter vores mening ikke er holdbar.

Figur 15 - AG og EKF

Der observeres dog et skifte i forholdet mellem færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse i 201339, som tyder på at B&O har iværksat initiativer,
der skal slanke balancen og evnen til at kapitaltilpasse. Desuden er bindingen i materielle anlægsaktiver ligeledes faldende, og niveauet er nu på indeks 79 i forhold til
200940. Initiativerne kan være af afgørende betydning for, at det skal lykkedes B&O at
styrke afkastningsgraden.

4.4 Soliditet
Til at belyse en virksomhed som investeringsobjekt kan man anvende tre nøgletal: soliditet, nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin. Soliditeten beskriver B&Os evne til at

39
40

Bilag 7: Indeksanalyse, balanceopgørelse aktiver
Bilag 7: Indeksanalyse, balanceopgørelse aktiver
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bære tab - soliditetsgraden indikerer, hvor stor en procent del af virksomhedens kapital, som kan mistes, før det influerer fremmedkapitalen.
Mio. kr. hvor ikke andet er angivet

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

57,06

56,52

61,33

56,22

Soliditetsgrad (egenkapital x 100/aktiver i alt)
Nulpunktsomsætning (kap. omkost./DG) * 100

4.040

Sikkerhedsmargin (% omsætningen kan falde uden underskud)

-44,81

Kapacitetsomkostninger ekskl. omstruktureringsomk.

-1.496

Dækningsgrad (i %)

39,64

Egenkapital i alt

1.520

2.847
-3,10
-1.123
39,45
1.496

2.719
5,18
-1.096
40,30
1.538

2.705
10,07
-1.093
40,42
1.626

År 2013
59,50
3.297
-17,18
-1.284
38,95
1.641

Aktiver i alt

2.664

2.647

2.508

2.892

2.757

Nettoomsætning

2.790

2.762

2.867

3.008

2.814

Figur 16 - LarsF: Soliditetsberegninger41

Gennem den analyserede periode ligger soliditeten stabilt og på et fornuftigt niveau
(isoleret set). Således er ca. 60 pct. af aktiverne dækket af virksomhedens egenkapital.
I 2013 reduceres bruttoavancen, da man fornuftigt valgte at sælge ud af ældre produkter til en lavere avance42. En udvidelse af aktiekapitalen i 201343 har også haft styrket
effekt på soliditetsgraden. Nulpunktsomsætningen viser, hvilken omsætning der giver et
resultat på 0 og lige netop dækker kapacitetsomkostningerne. Da DG ligger stabilt mellem 39-40, påvirkes den stigende nulpunktsomsætning af de stigende kapacitetsomkostninger. En udvikling, som B&O bør forsøge at vende, da virksomheden med stigende kapacitetsomkostninger vil blive mindre fleksibel og mere følsom over for konjunkturudsving. Sikkerhedsmarginen ser dog værst ud, idet den i det bedste år kun når op
på 10 % og i hovedparten af årene er negativ. Dette kan indikere en risiko ved at investere i B&O, og kapacitetsomkostningerne skal reduceres for at forbedre dette nøgletal
- overordnet set, er fordelingen af B&Os variable og faste (kap.) omkostninger ikke optimal.

4.5 Faresignaler
I regnskabsanalysen vurderes det, at det primære faresignal for de noget slunkne nøgletal er B&Os manglende evne til at skabe en større omsætning trods øget aktivitetsniveau. B&Os tillægger dette den økonomiske afmatning i Europa samt et forfejlet samarbejde om distributionsnetværket i satsningen i BRIK landene. Omstruktureringen af
hele detailnetværket, hvor lavt performende butikker skilles fra, er B&Os middel til at
tilpasse kapacitetsomkostningerne og øge omsætningen.
Et andet markant faresignal er en bekymrende likviditetsgrad samt niveauet for udviklingsomkostningerne, som efter 2009 oplevede et dyk på mere end 25 pct. i årene efter, men som i 2013 igen er på næsten samme niveau, som i 2009. Det sender et signal om, at aktiviteten bibeholdes med tro på bedre tider, men rejser samtidig et
spørgsmål om B&O’s innovationsevne, og virksomhedens evne til at bringe nye produkter til markedet, inden de er forældet. Overskudsgraden er i de fleste år negativ, hvorfor 2017 målet synes uopnåeligt og forholdet mellem afkastningsgrad og egenkapitalens
41
42
43

Bilag 4: Nøgletal fra LARS F model
Internetkilde 1: B&Os Årsrapport 2012/13, s. 8
Internetkilde 1: B&Os Årsrapport 2012/13, s. 11
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forrentning er ligeledes bekymrende, da disse tal indikerer, at B&O ikke er en attraktiv
virksomhed at investere i.
Niveauet af B&Os kapacitetsomkostninger og fordelingen mellem variable og faste omkostninger anses for bekymrende, da virksomheden netop opererer på markeder, der
må antages at være konjunkturfølsomme. Dette kan begrænse B&Os finansielle fleksibilitet, selvom virksomheden er ordreproducerende. Omsætningen er B&Os finansielle
værdidriver, hvorfor det anbefales, at B&O reducerer kapacitetsomkostningerne mest
muligt. Betragtes B&O som en attraktiv virksomhed at investere i, kan dette være et
værktøj mod at skabe fremtidig vækst. Et positivt tegn ses dog i B&Os soliditetsgrad,
der ligger på et fornuftigt niveau.
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På vej mod 2017

Som tidligere beskrevet er B&Os mål for 2017 en omsætning på 8-10 mia. kr. og en
EBIT-margin på 11 pct. I forlængelse af LARS-F analysen kunne det derfor være interessant at undersøge, hvor realistisk denne målsætning er i forhold til B&Os finansielle
udvikling, og især efter implementeringen af "Leaner, Faster, Stronger"-strategien.
Til dette formål er der udarbejdet en simpel lineær regression for at kunne få en indikation af, hvor realistisk det er for B&O at nå målene for 2017. Betragtes udelukkende
omsætningen pr. år er der af gode grunde ikke mange observationer. Derfor inddrages i
stedet omsætningen pr. kvartal fra 2010/2011 til og med 3. kvartal 2013/2014, i alt 15
observationer. Da disse data ligger i første halvdel af strategiperioden, er der tale om
en ekstrapolation, hvorfor der er usikkerhed forbundet med grafen. Den kommende
analyse skal undersøge sammenhængen mellem de to variabler x og y, hvor x betegner
den uafhængige variabel, tidsintervallet, og y betegner den afhængige variabel, som vi
ønsker at forudsige, nemlig omsætningen for de kommende kvartaler (år). Sammenhængen søges beskrevet ved en lineær funktion af formen:
y

β

β ∙x

er her skæringen med y-aksen, og
er hældningen på linjen. I tilfældet med B&O vil
linjens hældning repræsenterer ændringen i omsætning for hvert ændret tidsinterval, x.
viser således effekten af tidsintervallet/tiden på omsætningen.
I tilfældet med B&O er der følgende 15 observationer af omsætningen fra første kvartal
2010/2011 frem mod tredje kvartal 2013/2014, og disse indsættes i et diagram med
tilføjelse af tendenslinje.

Figur 17 - Omsætning i kvartaler siden 1. kvt. 2010/201144

44

Se Bilag 17: På vej mod 2017
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Tendenslinjen viser her en næsten lige linje. Når tidsintervallet stiger med 1, stiger
B&Os omsætning kun med 0,0443 mio. DKK, og set i forhold til målet i 2017 på 8-10
mia. kr. for året, er et kvartalsniveau svarende til disse observationer ikke tilstrækkeligt. Anvendes formlen til at regne 7 år frem til resultatet for år 2016/2017 (efter 27
kvartaler), hvor omsætningsmålet skal nås, vil kvartalsomsætningen kun nå 717,6 mio.
DKK og dermed være minimum 5 mia. DKK fra årets samlede mål.
y

716,46

0,0443 ∙ 27

717,6

R2 viser forklaringsgraden (determinationskoefficienten), og denne udtrykker, hvor stor
en del af variationen i omsætningen (y), der forklares af tendenslinjen/variationen i den
uafhængige variabel, nemlig tidsintervallet, x.
R2 svinger mellem 0 og 1. Her er den meget tæt på 0, som angiver, at punkterne ikke
ligger tæt på tendenslinjen, og at de i stedet ligger spredt. Tendenslinjen kan således
kun forklare en lille procentdel af variationen. Hovedparten skal således forklares ud fra
andre faktorer end tidsintervallet. Betragtes observationerne er det dog tydeligt, at
kvartalsomsætningerne er præget af sæsonudsving i B&Os andet kvartal, svarende til
oktober til december.
Kvartalsomsætningerne suppleres her med samme simple lineære regression for halvårsregnskaberne. Observationerne er halvårsregnskaber for første halvår, hvorfor det er
ved 7 år efter, at grafen kan give en indikation af første halvår for regnskabsåret
2016/2017.

Figur 18 - Omsætning pr. halvår siden første halvår 2009/201045

45

Se Bilag 17: På vej mod 2017
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Der ses her en linje med en svag stigning, og linjen kan give en indikation af omsætningen for første halvår 2016/2017:
y

1271,6

39,32 ∙ 7

1546,84 mio. DKK

Forklaringsgraden er her bedre med 74,92 pct., og overordnet set - trods færre observationer - understøtter tendenslinjen ovenfor også tendensen for kvartalsregnskaberne.
Inddrages årsresultaterne fra 2009/2010 til 2012/2013 ser observationerne således ud i
et diagram:

Figur 19 - Omsætning pr. år siden 2009/201046

Tendenslinjen viser her, at når tidsintervallet stiger med 1 (år), stiger B&Os omsætning
med 29,8 mio. DKK, og set i forhold til målet i 2017 på 8-10 mia. kr., må dette igen
siges at være en svag stigning. Anvendes formlen til at regne 7 år frem til år
2016/2017, hvor omsætningsmålet skal nås vil omsætningen kun nå lidt over 3 mia.
DKK og dermed minimum 5 mia. DKK fra målet.
2817,8

29,8 ∙ 7

3026,4

R2 = 0,1319, hvilket svarer til 13,19 pct., og som også angiver, at punkterne ikke ligger
tæt på tendenslinjen, da de her i stedet ligger spredt. Tendenslinjen kan således kun
forklare 13,19 pct. af variationen. Lidt over 86 pct. skal således forklares ud fra andre
faktorer end tidsintervallet. Betragtes observationerne er det tydeligt, at den sidste observation ligger under tendenslinjen. Ifølge B&Os årsrapport for 2012/2013 skyldes dette:
"[…]fortsat udfordrende markedsforhold i Europa, kombineret med negativ effekt på
omsætningen efter opsigelse af urentable forhandlere og overtagelse af kontrollen med
distributionen i Kina."47

46

Se Bilag 17: På vej mod 2017
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B&O forventer endvidere, at dette kun har en kortsigtet effekt på omsætningsniveauet,
og at de nævnte initiativer (forhandlere og Kina) har en langsigtet effekt for virksomheden. Lader man tvivlen komme B&O til gode og udelader omsætningen fra 2012/2013 i
et tænkt eksempel ses der en ændring i tendenslinjen og forklaringsgraden. I stedet for
en stigning på 29,8 mio. DKK ved en stigning i tidsintervallet på 1, ville B&Os omsætning stige med 123,1 mio. DKK, hvis omsætningen fra den sidste årsrapport udelades.
Forklaringsgraden er her 99,32 pct., da punkterne ligger tæt på tendenslinjen, men udviklingen synes ikke at være tilstrækkelig for B&O for at nå målet i 2017.
2755,6

123,1 ∙ 7

3617,3 mio. DKK

Figur 20 - Omsætning pr. år siden 2009/2010 ekskl. 2012/201348

På trods af de få observationer og usikkerhed kan man dog få en indikation af, hvor
ambitiøs B&Os strategiplan og mål for 2017 er. Halvvejs inde i strategiplanen mangler
der stadig 5 mia. DKK for at komme i mål i 2017, hvilket tyder på, at B&O er nødt til at
sætte markante initiativer i søen, som i den grad kan give en øget omsætning. Den første halvdel af strategiperioden har ikke givet en markant omsætningsstigning, hvorfor
kravene til den sidste halvdel af strategiperioden meget høje.
Sammenlignes udviklingen i omsætningen med det andet mål for 2017, en EBIT-margin
på 11 pct., ses en negativ tendenslinje, der dog er kraftigt påvirket af en EBIT-margin
på -6,7 pct. for 2012/2013 af samme årsager som nævnt tidligere. Forklaringsgraden
er her 15,73 pct.

47
48

Internetkilde 1: B&Os Årsrapport 2012/13, s. 3
Se Bilag 17: På vej mod 2017
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Figur 21 - Omsætning og EBIT-margin pr. år siden 2009/201049

Uden EBIT-margin for 2012/2013 ser grafen dog anderledes ud, hvor EBIT-margin ville
kunne overstige 11 pct. i 2017.

Figur 22 - Omsætning og EBIT-margin pr. år siden 2009/2010 ekskl. 2012/201350

Sammenfatning af diagrammer:

49
50

Se Bilag 17: På vej mod 2017
Se Bilag 17: På vej mod 2017
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Sammenfatningen indikerer, at det kan det synes usandsynligt, at B&O skulle kunne nå
målet om 8 mia. DKK i omsætning i 2017 med den nuværende strategi alene. Dette
projekt vil senere undersøge, hvilke muligheder B&O har for at nå omsætningsmålet for
2017. Med hensyn til målet om en EBIT-margin på 11 pct., vurderes dette som mere
sandsynligt, da der er andre faktorer end omsætningen, der kan spille ind på resultatet
af den primære drift. Lykkedes det eksempelvis for B&O at reducere kapacitetsomkostningerne uden en markant øget omsætning, vil dette kunne resultere i en øget EBITmargin. I 2012/2013, hvor omsætningen var 2813,9 mio. DKK, skulle EBIT således have været ca. 309 mio. DKK for at opnå en EBIT-margin på 11 pct. EBIT var dog -188,3
mio. DKK i det nævnte år. Besparelser inden for kapacitets- og distributionsomkostningerne kunne således have bragt B&O tættere på en højere EBIT-margin, hvorfor det
vurderes som mere sandsynligt, at B&O i den sidste halvdel af strategiperioden vil kunne nå målet om en EBIT-margin på 11 pct. i 2017.

- 20 -

Afgangsprojekt

6.

Bibbi Jensen & Kenny Jensen

AAU HD 1. del 2014

Strategisk analyse

I B&Os årsrapport fra 2010/2011 præsenterede adm. direktør Mantoni den nye strategi,
som udsprang af nedenstående SWOT analyse foretaget af B&O51. Analysen fremhæver
her både på den "negative og positive" side de interne forhold som fx manglende fokus
på voksende og brandets styrke i den vestlige verden.

Figur 23 - Bang & Olufsen Strategy Plan 2010/2011 (internetkilde 4, s. 19-20)

Man kan derfor diskutere, om den viste SWOT-analyse giver et retvisende billede af
B&Os situation i 2010/2011 - især da de samfundsøkonomiske forhold efter den økonomiske krise ikke nævnes. Uanset, giver analysen en indikation af, hvad den nye strategi fx skal opnå: en stabil teknologisk situation, klar produktportefølje, stærk rekruttering af nye kunder, optimerede processer og øget fokus på voksende økonomier. Analysen antyder også, at det er B&Os nævnte styrker (egen opfattelse), der skal banen vejen: stærkt brand, stærk distributionssetup samt kompetencer inden for lyd/akustik,
design og håndværk, der muliggør differentiering på markedet. Som nævnt i indledningen ledte denne analyse til "Leaner, Faster, Stronger"-strategien bestående af de 6 tidligere beskrevne Must-in battles.
For at kunne vurdere strategien og B&Os strategiske position i dag gennemføres der i
resten af kapitlet en ekstern og intern analyse, som har til formål at belyse B&Os nuværende situation.

6.1 PEST-analyse
PEST-analysen indeholder fire områder: "political", "economic", "sociocultural" og
"technological" og anskueliggør de forhold (ikke-finansielle værdidrivere), som B&Os
strategi opererer under - både nu og i fremtiden. Herudover skal viden fra analysen bidrage til forklaring af udvalgte poster i regnskabet. I en del litteratur er PEST-analysen
udvidet til PESTLE-analysen, der således også omfatter "legal" og "environmental". Vi
har dog valgt at inkludere disse under hhv. de politiske forhold og sociale/kulturelle forhold og kun i det omfang, at det giver mening/har en signifikant indflydelse. I det følgende opsummeres de faktorer fra PEST-analysen i Bilag 15, som vi mener er de væsentligste for B&O. Vores sigte er at skabe et kort overblik over omverdenens påvirk-

51

Internetkilde 3: B&O Årsrapport 2010/2011
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ning. Placering af faktorer under de forskellige områder er en subjektiv vurdering, hvorfor vi placerer en given faktor under det område, der efter vores mening påvirkes mest.
Politisk er der en del udfordringer, som er forskellige fra land til land, når det angår
håndtering af moms- og import-/eksportregler. Set i forhold til B&Os europæiske marked kan virksomheden drage fordel af harmoniserede regler for Europa og åbne grænser, hvilket letter eksporten i stærk kontrast til det politiske system i Kina.

Figur 24 - Opsummering af PEST analyse (ikke-finansielle værdidrivere)

Økonomisk er der en del faktorer, der kan påvirke B&Os indtjening i Europa. Den mest
indflydelsesrige faktor er det økonomiske aspekt, hvor de europæiske konjunkturer spiller en stor rolle i den enkelte forbrugers økonomi og købekraft. Lande som Italien og
Spanien kæmper stadig med eftervirkninger fra krisen, hvorimod lande som Norge,
Sverige, Tyskland, Frankrig og Schweiz generelt ser ud til at være attraktive lande at
eksportere til, og overordnet set ser det ud til, at Europa er kommet ud af krisen om
end med en mulig forsinket effekt på forbruget.52
Sociokulturelt ses der i dag i højere og højere grad digitale enheder, som data kan vandre mellem. Etablering af samarbejdsaftaler med andre elektronikproducenter er derfor
en nødvendighed.
Teknologisk ses der en øget udviklingshastighed, som resulterer i en kortere levetid for
elektronikprodukterne, lavere priser på almindelige elektronikprodukter53 og et konstant pres på B&O og andre elektronikproducenter for at skabe innovative produkter
rettidigt.

52
53

Bilag 15: PEST analyse
http://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/elektronik/artikler/95-skrotning-af-fladskaerme.html
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Selvom B&Os produkter befinder sig i luksussegmentet, opstår der flere og flere konkurrerende produkter, hvilket kan påvirke valget om at vælge B&O eller et billigere produkt, der hurtigere udskiftes, når en bedre model kommer på markedet. Alt andet lige
er der således kommet et større gab mellem priserne på B&Os produkter og prisen på
almindeligt forbrugerelektronik. Af samme årsag skal B&Os produkter i højere grad
kunne retfærdiggøre en markant højere pris. For B&O bør dette betyde en øget fokus
på udviklingsprojekterne og dermed en hurtigere vej for produkterne ud til markedet.
Det synes dog også, at B&O har fokus på dette i "Leaner, Faster, Stronger"-strategien
med det femte Must-Win battle: R&D transition. Gennem en mere effektiv product life
cycle management er det muligt at opnå en øget profitabilitet gennem øget omsætning
ved succesfuld lancering, reduceret produkt- og udviklingsomkostninger, accelereret
proces frem mod lancering og forbedret produktkvalitet.

6.2 Brancheanalyse - Porter's Five Forces
Efter at have belyst de eksterne faktorer på samfundsniveau vil dette afsnit se nærmere
på de eksterne faktorer på brancheniveau i Europa for at få et indtryk af konkurrencesituationen og -intensiteten i branchen for forbrugerelektronik. Dette gøres ved hjælp af
Porter's Five Forces-modellen, hvis hovedformål er at afgøre, hvor attraktivt et marked
eller dets profitpotentiale er. Modellen arbejder med fem kræfter, som fremgår af Figur
2554. Ved analyse af disse fem kræfter, illustreret i Figur 25, for den branche, B&O befinder sig i, belyses det, hvilke faktorer på brancheniveau, der påvirker indtjeningen.
I det følgende belyses de enkelte kræfter for branchen, som kan suppleres med grafer
fra Bilag 16. Formålet er at identificere eventuelle konkurrencefordele.
Porter's 5 Forces-modellen synliggør magtforholdet mellem B&O og kræfterne i modellen. For nye indtrængere er B&Os brand og design, som har taget mange år at opbygge, den største barriere til luksussegmentet. Hertil kommer B&Os viden om produktion
og teknologi, og netop disse barrierer skal vedligeholdes eller styrkes for at holde nye
konkurrenter ude af markedet. Indgangsbarrieren vurderes derfor som værende høj og
truslen fra nye indtrængere som medium.
Set i forhold til B&Os kerneforretning (B2C), AV-segmentet, kan målgruppen beskrives
således55:
"Selskabets primære målgruppe er den livsstilbevidste forbruger, der anser et audio/videoprodukt for mere end blot et stykke “teknisk isenkram”."
Herudover defineres den livsstilbevidste forbruger i dette projekt også som en ressourcestærk og ofte højtuddannet forbruger med en høj disponibel indkomst og en præference for den status, der kan følge med et B&O luksusprodukt. I forlængelse heraf vurderer vi også, at B&Os kerneforretning henvender sig overvejende til mænd mellem 40
og 60 år. Forbrugeren køber sit/sine B&O produkter i B1 og shop-in-shop butikkerne.
De fleste køber ét produkt af hver slags - fx et tv og et lydsystem, hvorfor forbrugerens
forhandlingskraft er lille, men på et højere niveau end tidligere. Dette kan være værdi54
55

Rensburg & Jensen, s. 225 og Henry, s 68
http://www.carnegieam.dk/company-descriptions/bang--olufsen
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fuld viden for B&O, idet et differentieret produkt gennem brand og design her er afgørende for at holde kundernes forhandlingskraft på et acceptabelt niveau.

Figur 25 - Porter's 5 Forces

Leverandørernes forhandlingskraft vurderes som værende medium til høj, idet
B&Os leverandører også leverer viden og kompetence til udvikling. Herudover er B&O
en af de mindre spillere inden for branchen for lyd og billede, hvorfor B&O må antages
at være pristager. En måde, hvorpå B&O kan reducere denne forhandlingskraft kunne
være ved at risikovurdere hver enkelt leverandør og sørge for, at der flere mulige leverandører til en ydelse.
I forhold til substituerende produkter er den konstante udvikling af Pc'en som mediecenter værd at hold øje med for B&O, så B&Os produkter kan følge med denne udvikling og sikre teknologisk kompatibilitet. Konkurrenceintensiteten på markedet for almindeligt forbrugerelektronik vurderes værende høj, dog findes der kun få direkte kon-
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kurrenter til B&Os AV-segment, nemlig Loewe og Bose. Loewe kæmper dog i øjeblikket
for overlevelse, hvilket kunne åbne op for strategiske muligheder for B&O.
I fremtiden vurderes der at blive brug for redskaber, der kan lade data vandre mellem
enheder - fx mellem enhed og TV, og det kan derfor blive nødvendigt med fordelagtige
samarbejdsaftaler med andre56 forbrugerelektronikvirksomheder. Vælger B&O at fortsætte alene kan man frygte, at dette kan true virksomhedens eksistens på sigt. Også
her tyder Mantonis strategi på, at B&O har fokus på dette med den femte Must-Win
battle: R&D transition - udnyttelse af partnere inden for audio-video udvikling og indkøb.
Konkurrenceintensiteten i branchen
Med AV-segmentet opererer B&O på det globale forbrugerelektronikmarked for luksuselektronik. Dette marked formodes dog at være tæt forbundet med det almindelige
marked for forbrugerelektronik, hvor der er mange udbydere og hård konkurrence.
Konkurrenterne på det samlede marked omfatter bl.a. Sony, Philips, Panasonic, Sharp,
Thomson og Samsung, og markedet er kendetegnet ved en hurtig produktudvikling og
dermed kortere livscyklus for produkterne og et faldende prisniveau. Ifølge tal fra
KPMG57 ser udviklingen på markedet for forbrugerelektronik således ud:

På markedet for luksusgoder og herunder AV-segmentet ses der få konkurrenter for
B&O. Her er de mest interessante amerikanske Bose (lydsystemer) og tyske Loewe (tv
og lydsystemer), da disse også har differentierede produkter med et stærkt brand. Her
ses en årlig vækst på 4 pct. i Europa, om end lavere end den samlede årlige forventede
vækst på 7 pct. fra 2012. Den årlige vækst på 4 pct. på markedet for luksusgoder i Europa taler dog lidt imod B&O egen vurdering af det europæiske marked for AVsegmentet som et marked med "fortsat udfordrende markedsforhold"58. Naturligvis er

56

http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2014/01/09/10-takeaways-from-ces-iphone-stun-guns-iris-scanners-acamera-shy-movie-director-and-crazy-party-crashing-ceo/
57
Internetkilde 7: KPMG case
58
Internetkilde 1: B&O årsrapport 2012/2013, s. 32
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væksten i Europa ikke at sammenligne med væksten i BRIK-landene, men der synes at
være en vækst, der taler imod B&Os hidtil faldende omsætning i Europa.59
Overordnet set kan B&Os positionering på markedet for forbrugerelektronik illustreres
som i Figur 26. B&W, Loewe og B&O er markant mindre virksomheder end fx Samsung,
Sony og Philips, som kan karakteriseres som de store spillere på forbrugerelektronikmarkedet. Disse virksomheder har en meget bred produktportefølje.
NAD og B&W producerer audiosystemer, men
kan ikke leve op til B&O designmæssigt, hvorfor de har et andet segment og ikke anses
som direkte konkurrenter til B&O. Af konkurrenterne på positioneringskortet er det kun
Loewe, der anses for at være en direkte konkurrent, idet Loewes produktportefølje omfatter både tv og lydsystemer og dermed beskæftiger sig med det samme segment som
B&O. Imidlertid kæmper Loewe for sin overlevelse60, hvorfor konkurrencen i luksussegmentet vurderes som værende lav.
Sammenfattende vurderes konkurrenceintensiFigur 26 - B&Os positionering
teten på det almindelige forbrugerelektronikmarked til at være hård. Kun Loewe anses som
direkte konkurrent til B&O på markedet for luksusgoder, idet begge virksomheder differentierer sig på kvalitet, design og brand, og derfor anses intensiteten på luksusmarkedet som lav. En ekspansion af kundegrundlaget må derfor være en vej til vækst.
Overordnet set er det afgørende for B&O at differentiere sig, styrke sit brand kontinuerligt, rettidigt sende innovative multifunktionelle/-kompatible produkter på markedet
(hurtig projekteksekvering) og løbende risikoevaluere leverandører, hvis B&O skal fastholde og yderligere styrke sine konkurrencefordele. Ydermere er det nødvendigt for
B&O at have et godt finansielt beredskab, så virksomheden er bedre rustet til konkurrencen.

6.3 Kort om B&Os konkurrencestrategi
Set i forhold til analyseresultaterne fra forrige kapitel, kan B&Os konkurrencestrategi for
AV-segmentet beskrives som en fokuseret differentieringsstrategi. Årsagen til dette er,
at AV-segmentet kan betegnes som et nichesegment med en snæver målgruppe, hvor
der er en lav konkurrenceintensitet.

59
60

Internetkilde 1: B&O årsrapport 2012/2013, s. 32
Bilag 16: Porter's 5 Forces
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Figur 27 - B&Os konkurrencestrategi61

En fokuseret differentieringsstrategi forudsætter en høj differentieringsevne, hvilket
igen understreger, hvorfor det er vigtigt for B&O at værne om brand, design, produktkvaliteten og viden inden for teknologi og udvikling. Set i forhold til de 6 Must-Win battles nævnt i indledningen kommer dette til dels til udtryk i nummer 5 "R&D transition"
med udnyttelse af partnere (viden), men udover dette fokuserer de andre strategiområder ikke umiddelbart på fx opretholdelse af B&O brandet.

6.4 Ressourcer & kompetencer hos B&O
I det følgende anvendes Barneys VRIO-model62, der med udgangspunkt i fire spørgsmål
til hver ressource bestemmer ressourcens konkurrencemæssige potentiale/fordel.63 De
fire spørgsmål vedrører:






Value - er ressourcen værdifuld for B&O?
Rarity - er B&O unik med denne ressource?
Imitability - kan andre efterligne ressourcen?
Organisation - bliver ressourcen fuldt udnyttet af organisationen?

Den følgende tabel med udvalgte områder ift. VRIO-modellen giver et overblik over
B&Os ressourcer. Herefter vurderes de enkelte ressourcer efter Barneys fire spørgsmål.

61
62
63

Henry (2011), s. 193
Internetkilde 13: Applying the VRIO framework
Artikel: Barney & Wright (1998)
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Figur 28 - B&O i VRIO-modellen

I forhold til de fire spørgsmål og de konkurrencemæssige og økonomiske implikationer,
kan der opstilles følgende tabel:
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Figur 29 - Opsummering af B&Os ressourcer ift. VRIO

Set i forhold til ovenstående klassificering understreges det igen, hvor vigtigt det er for
B&O at bibeholde fokus på brand, design patenter, know-how inden for produktion og
produktudvikling samt produkt- og teknologiudvikling, hvorimod distributionen i form af
B1 butikker vurderes at give en neutral konkurrencemæssig fordel og en normal økonomisk implikation. Generelt kan B&O overveje at outsource/frasælge de områder med
denne klassifikation, da der ikke opnås en vedvarende konkurrencemæssig fordel eller
en over normal økonomisk implikation. Outsourcing/frasalg skal naturligvis ses i forhold
til omkostningerne i regnskabet, og i tilfældet med distributionen/B1 butikkerne, er det
- som også tidligere nævnt - en markant omkostningspost i regnskabet.
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B&Os strategiske position - SWOT analyse

I det følgende opsummeres regnskabsanalysen og den strategiske analyse i SWOTmodellen (TOWS)64 og mulige indsatsområder defineres.

Figur 30 - SWOT-analyse med sammenfatning af analyser

64

Weihrich, Heinz
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Modellen skal således give et overblik over B&Os nuværende strategiske position. I modellen er de tre til fem vigtigste inden for hver kategori markeret med fed.
Sammenfatningen viser, at B&O har en klar overvægt af interne svagheder og eksterne
trusler set i forhold til de interne styrker, som brand, innovation, udvikling, design og
funktionalitet m.m., der skal sikre konkurrenceevnen. Overvægten af svagheder og
trusler synliggør B&Os sårbare position, idet B&O både er sårbar over for konjunkturændringer og samtidig har en del interne udfordringer med bl.a. manglende finansiel
styrke, timing af produktudvikling og -lancering samt en afhængighed af salget af AVprodukter i Europa. Fokus må derfor først og fremmest være på at imødekomme WTudfordringerne og - som modellen angiver - skabe en forsvarsplan for B&O. I det følgende kapitel diskuteres de mulige indsatsområder for B&O for netop at imødekomme
WT-kombinationen.

I forlængelse af strategien beskriver B&O65 de strategiske prioriteringer for 2013/2014 i
Figur 3166, hvor der bl.a. er fokus på styrkelse af AV-produktporteføljen og distributionen.

65
66

Internetkilde 14: Præsentation fra generalforsamling 19. sept. 2013, s. 18-25
Internetkilde 14: Præsentation fra generalforsamling 19. sept. 2013, s. 25
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Figur 31 - B&Os strategiske prioriteringer for 2013/201467

Sammenholdes dette med den strategiske position udledt af SWOT-analysen, er det tydeligt, at det ikke er alle udfordringer vedrørende de markerede svagheder, nævnt herunder, der er i fokus.






Afhængighed af salg af kerneprodukter (AV) i Europa (faldende salg)
Ikke rettidig produktudvikling/-lancering (dog bedre end før)
Høje omkostninger til produktion, distribution og udvikling
Manglende finansiel styrke: Ikke variabel omkostningsstruktur -> sårbarhed
over for konjunkturændringer, begrænsede finansielle ressourcer

De nok mest udfordrede områder er salget i Europa, den høje omkostningsbase set i
forhold til konjunkturfølsomheden og den manglende finansielle styrke, som B&O tilsyneladende ikke har prioriteret. Dette kan blive problematisk, da det er omsætningen i
Europa, der repræsenterer den største omsætning, og som muliggør de andre initiativer
som fx indtrængen på nye markeder. B&O har allerede initieret reduktion af produktionsomkostningerne, og at B&O gerne vil styrke distributionen er ligeledes i tråd med en
af svaghederne fra SWOT-analysen. Det er dog uklart, hvor lang tid butikkerne har til at
blive produktive, og det antages at være salgsmæssigt risikofyldt at nedbringe antallet
af butikker.
Overordnet set modsvarer B&Os strategi ikke til fulde de svagheder og trusler, som
B&O står overfor. Herudover kan man frygte, at B&O ikke formår at udnytte sine styrker til at eliminere svaghederne. Udnyttelse af kendskabet til brandet kunne fx anvendes til at styrke positionen i Europa og dermed øge omsætningen. B&O er således nødsaget til at tage "utraditionelle" metoder i brug i kampen for at nå omsætningsmålet i
2017.

67

Internetkilde 14: Præsentation fra generalforsamling 19. sept. 2013, s. 25
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Strategiske muligheder

I dette kapitel undersøges B&Os strategiske muligheder på baggrund af indsatsområderne identificeret i SWOT-analysen, primært under WT-delen. Herudover har kapitlet
også til formål at undersøge de strategiske muligheder for B&O i Europa. Til formålet
anvendes Ansoffs vækstmatrice68. Indledningsvist vil dette kapitel dog undersøge B&Os
påstand om "fortsat udfordrende markedsforhold i Europa".

8.1 Fortsat udfordrende markedsforhold i Europa
SWOT-analysen understregede dette projekts indledende undren over den tilsyneladende manglende fokus på det faldende salg på B&Os største marked, Europa. I de seneste
publikationer fra B&O understreges det, at den faldende omsætning skyldes "fortsat udfordrende markedsforhold i Europa", men findes der en korrelation mellem B&Os omsætning og den økonomiske situation i Europa?
Sammenligner man udviklingen i BNP i B&Os europæiske lande69 med udviklingen i
B&Os omsætning, kan det grafisk illustreres således. Bemærk, at akserne ikke har 0 i
samme position. Herudover er det også væsentligt at bemærke, at B&O opererer med
forskudt regnskabsår, hvorfor omsætningssøjlerne burde være placeret mellem BNPpunkterne.

Figur 32 - BNP vækst og B&Os omsætning (kilde OECD)

På trods af dette er det her tydeligt, at B&Os omsætning er konjunkturfølsom, idet denne følger BNP-udviklingen fra 2006 til det kraftige fald i 2009. De fleste lande oplever
fra 2010 en positiv vækst i BNP, men i samme periode er det ikke lykkedes for B&O at
68
69

Henry (2011), s. 227
Se Bilag 15: PEST analyse
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øge omsætningen, der ligger næsten på niveau med 2009. Der kan være flere årsager
til dette. En af dem kan være en forsinket effekt af den positive udvikling i BNP på efterspørgslen efter luksusvarer.
I fx Danmark kan en anden årsag kan være
husholdningernes gæld, der udgør omkring 300
pct. af den disponible indkomst70, og som lægger en dæmper på husholdningernes forbrug.71
Dette kan således også være tilfældet for resten
af Europa, selvom gældsniveauet her er lavere72. Det skyldes bl.a. forskelle i strukturelle forhold (fx den danske model), en høj andel af boliglån og et solidt realkreditsystem. B&O kan således have ret i påstanden om "fortsat udfordrende markedsforhold i Europa", men det kan
stadig undre, at der ikke er forsøgt gennemført
initiativer til at imødekomme disse og forsvare
det eksisterende omsætningsniveau i Europa.
Blandt danske økonomer er der dog en tro på en
økonomisk fremgang i USA og Europa, som vil
kunne øge den danske eksport.73 Set i forhold til
B&Os seneste kvartalsregnskab for 3. kvartal
2013/2014, ser det ud til, at der er en opblød- Figur 33 - Omsætningsudvikling 3 kvt. 2013/20141
ning på vej på det europæiske marked, idet omsætningen steg med hele 20 pct. i forhold til 2.
kvartal. ÅTD ses der dog stadig en negativ tendens, hvorfor det må være afgørende for
B&O at iværksætte initiativer i Europa og ikke vente på, at konjunkturen skal vende.

8.2 B&Os strategiske muligheder
Projektets tidligere kapitler har vist, at B&Os nuværende strategi ikke synes tilstrækkelig, hvis virksomheden skal nå målene for 2017. For B&O er der således tale om et strategisk planlægningsgab, der skal håndteres.
Teoretisk har B&O fire følgende strategiske muligheder for vækst i Europa74:
1. Intensivering gennem Ansoffs tre områder (se Figur 10 - Ansoffs vækstmatrice): markedspenetrering, produktudvikling og markedsudvikling
2. Integration (horisontal/vertikal, strategisk alliance etc.)
3. Diversifikation (Ansoffs fjerde område)
4. Frasalg/udfasning
I det følgende diskuteres B&Os strategiske muligheder set fra disse fire vinkler og virksomhedens svagheder belyst i kapitel 7.
70
71
72
73
74

Internetkilde 15: Økonomisk Analyse: "Tilpasning af forbrug og gæld" (marts 2014), s. 1
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE6690127/gaelden-er-ikke-ligegyldig/
Internetkilde 15: Økonomisk Analyse: "Tilpasning af forbrug og gæld" (marts 2014), s. 2
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/282136/oekonomer_saadan_tror_vi_oekonomien_har_det_om_et_aar.html
Internetkilde 16: Vækststrategier, s. 356
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Figur 34 - Strategisk planlægningsgab

8.2.1 Intensiv vækst
En intensiveringsstrategi er baseret på organisk vækst og kan også beskrives som en
effektiviseringsstrategi.

Som også nævnt tidligere kan det undre, at B&O ikke har gjort mere for at forsvare deres markedsandele og salg i Europa. Gennem markedspenetrering kan B&O initiere tiltag til at øge deres markedsandel gennem en mere koncentreret anvendelse af fx pris,
markedsføring m.m. Produkterne inden for AV-segmentet lægger ikke op til en øget
forbrugsfrekvens, i bedste fald nye forbrugssituationer, men det vurderes ikke, at det er
her, B&O skal fokusere sine initiativer. En anden mulighed er at overbevise flere fra
målgruppen til at købe AV-produkterne, hvilket vil forudsætte en koncentreret og omkostningstung markedsføringsindsats, da det vil forudsætte markant øget synlighed.
Markedspenetrering på det europæiske marked burde således have været et af B&Os
must-win battles, idet omsætningen i Europa netop udgør en stor del af den samlede
omsætning. Dette vil stadig være afgørende for B&Os fremtid, men det må også være
rimeligt at antage, at markedspenetrering vil være en tidskrævende strategi, og netop
tid har B&O ikke ift. den nuværende omsætningsudvikling og 2017 målet. Det er således ikke tilstrækkeligt med en markedspenetreringsstrategi i Europa for at lukke det
strategiske planlægningsgab.
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I forhold til markedsudvikling har B&O mulighed for at udvide markedet til nye kundegrupper/segmenter og ekspandere geografisk. Da dette projekt er koncentreret om Europa, kunne man vælge at inkludere flere europæiske lande i B&Os Europa75, dog er der
umiddelbart ingen oplagte kandidater. Igen er vil tid være en afgørende faktor, da der
kun er 3 år til at hente minimum 5 mia. kr. i omsætning. Man kan naturligvis argumentere for, at det ikke er "liv eller død" for B&O, hvis de ikke når omsætningsmålet i 2017,
hvis virksomheden i det mindste har en positiv EBIT og et positivt resultat efter skat. På
den anden side er B&O et aktieselskab, som markedet/aktionærerne har visse forventninger til, og lever B&O ikke op til forventningerne kan dette påvirke aktiekursen, forringe B&Os og dermed lægge yderligere pres på virksomheden. Det er derfor afgørende, at B&O når de mål, der er kommunikeret til markedet for 2017. I forhold til produktudvikling er dette også et værktøj, som B&O allerede fokuserer på. Produkterne
forbedres løbende, men på trods af manglende kendskab til B&O projektportefølje mht.
produkter, der er på vej på markedet, vurderes det ikke, at nye produkter vil kunne nå
at lukke omsætningsgabet. Kort sagt har B&O tidligere (også i den nuværende strategiperiode) beskæftiget sig med markeds- og produktudvikling uden en markant højere
omsætning. Dog har der manglet fokus på markedspenetrering, som B&O bør fokusere
på fremadrettet, men det vurderes, at der skal større initiativer til at lukke omsætningsgabet.

Intensiv vækst

Figur 35 - Strategisk planlægningsgab og intensiv vækst

8.2.2 Integrativ vækst
Integration som strategi tager udgangspunkt i virksomhedens forsyningskæde og kan
skabe vækst gennem vertikal og horisontal integration.
For B&O er der mulighed for at opkøbe underleverandører (baglæns integration), hvis
det vurderes at være rentabelt. Leverandørernes forhandlingskraft blev i brancheanalysen i afsnit 6.2 vurderet som høj, idet B&Os leverandører har en høj grad af know-how
om B&Os delkomponenter/produkter. Dog må det antages, at B&O har outsourcet til en
underleverandør, da fremstillingen af fx en vis delkomponent ikke vurderes som en
egen kernekompetence, hvorfor det synes fornuftigt at netop have en underleverandør.
75

B&Os Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig.
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Det kan være en omkostningstung manøvre, der ikke nødvendigvis vil tilføre yderligere
værdi til B&O, da der i forvejen må antages at være en samarbejdsaftale, og da B&O
har mange forskellige leverandører og ikke kun én stor. Set i forhold til forlæns integration ejer B&O i forvejen en del B1 butikker, hvor B&O kæmper med rentabiliteten. Faktum er, at B&O har reduceret antallet af butikker markant76, og derfor synes det ikke
anbefalelsesværdigt for B&O at gå i den modsatte retning og opkøbe butikskæder.
En anden mulighed er horisontal integration ved opkøb af eller fusion med en konkurrerende virksomhed eller etablering af helt ny virksomhed. Opkøb af Loewe er her en oplagt mulighed, da virksomheden - som tidligere nævnt77 - kæmper for overlevelse. Det
vurderes dog at være en meget stor opgave for B&O at opkøbe Loewe, da dette både vil
lægge et stort pres på B&Os organisation og virksomhedens finansielle situation.
Umiddelbart kan dette projekts modstand mod integrativ vækst, virke som et ønske om
at spare sig til øget omsætning. Det er ikke tilfældet. Det er derimod er en bekymring
for, at hverken horisontal eller vertikal integration ikke vil have den fornødne effekt på
den korte bane for B&O, hvilket er den udfordring, virksomheden står over for i øjeblikket. Både vertikal og horisontal integration vurderes at være tidskrævende og en belastning for B&Os organisation og vil sandsynligvis ikke kunne levere den nødvendige
omsætningsstigning frem mod 2017.

Integrativ vækst

Figur 36 - Strategisk planlægningsgab og integrativ vækst

En sidste mulighed inden for integration er en strategisk alliance, hvor B&O indgår et
partnerskab med en anden virksomhed, og hvor der samarbejdes om indkøb, produktion, udvikling, distribution og/eller markedsføring. SAS og Star Alliance er et eksempel
på dette. Betragtes B&Os ressourcer og kompetencer, som beskrevet i afsnit 6.4, vil det
være oplagt for B&O at søge at styrke de områder, hvor virksomheden ikke har vedvarende konkurrencemæssige fordele, nemlig B1 butikkerne og til dels produkt- og teknologiudviklingen, og samtidig styrke B&Os svagheder (se afsnit 7): faldende salg af kerneprodukter i Europa, ikke rettidig produktudvikling/-lancering, høje omkostninger til
produktion, distribution og udvikling. Her kunne man forestille sig, at der blev investeret i en alliance med en virksomhed, der kunne have en stærkere distributionskæde og

76
77

Internetkilde 1: Årsrapport 2012/2013, s. 9
Se Bilag 13: B&O og LOEWE
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højere niveau eller nytænkning inden for marketing, og/eller en alliance med en virksomhed, hvor der kunne opnås en synergieffekt ved produkt- og teknologiudvikling. Investering og etablering af alliance(-r) inden for disse tre områder kunne måske med et
optimeret distributionsnetværk inkl. innovativ kundeservice øge omsætningen allerede
på den korte bane, og samtidig ville en alliance vedrørende produkt- og teknologiudvikling måske kunne sikre B&Os omsætning på den lange bane. Af de hidtil nævnte vækststrategier, er det således integration og etablering af alliancer, der synes at kunne give
mest værdi for B&O både på den korte og lange bane og herudover bidrage til at styrke
virksomhedens svagheder. Etablering af alliancer kunne også være en kernekompetence værd at stræbe efter, og som ville give tid til øget fokus på markedspenetrering.
8.2.3 Diversifikation
Med diversifikation (spredning) skabes der vækst på nye markeder med nye produkter,
og der skelnes mellem koncentrisk (nye kundegrupper), horisontal (nye produkttyper)
og konglomerat (helt nye SBUer) diversifikation.
Konglomerat diversifikation er et udtryk for den mest radiale ændring, ofte i form af
opkøb som fx Mærsk og supermarkeder, og derfor er denne også den mest risikofyldte
vækststrategi, da der skal etableres viden om et helt nyt forretningsområde og nye
produkter. Set i forhold til B&Os nuværende position anses denne mulighed ikke som
realistisk ift. at lukke omsætningsgabet, hvorfor dette ikke belyses yderligere.
B&O har allerede beskæftiget sig med koncentrisk diversifikation, idet virksomheden
med Automotive-segmentet har påbegyndt produktion af lydsystemer til luksusbiler,
som netop er forbundet med B&Os kernekompetencer. I Automotive-segmentet ses der
dog også en positiv udvikling i den seneste kvartalsrapport78. Koncentrisk diversifikation
må betragtes som den mindst risikable diversifikationsstrategi, da den bygger på eksisterende know-how og har teknologiske ligheder med B&Os kerneforretning, AVsegmentet.
Ved horisontal diversifikation kendes kunderne, men det nye og eksisterende forretningsområde er ikke beslægtet. Fordelen er her kendskabet til kunderne (købsadfærd)
og udnyttelse af distributionen, men risikoen er det nye forretningsområde. Et tænkt
eksempel for B&O kunne være salg af designermøbler til opbevaring af AV-produkterne
(reoler eller lign.).
Overordnet set er diversifikation den mest risikofyldte vækststrategi, da både marked
og produkter vil være nye for B&O. Dette betyder også, at viden, som B&O får i nye
områder, kan være svære at anvende andre steder fremadrettet. Omvendt er diversifikation dog også den vækststrategi, der kan have den største effekt på omsætningen i
forhold til de tidligere vækststrategier79, men det kan dog være svært at se, hvordan
diversifikation skulle kunne minimere B&Os svagheder og imødekomme truslerne - især
set i forhold til tidsperspektivet og B&Os finansielle situation. Derfor vurderes en diversifikationsstrategi ikke tilstrækkelig til at kunne lukke omsætningsgabet.

78
79

Internetkilde 11: Kvartalsregnskab Q3 2013/2014, s. 26
Internetkilde 16: Vækststrategier, s. 356
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Diversifikation

Integrativ vækst
Intensiv vækst

Figur 37 - Strategisk planlægningsgab og diversifikation

8.2.4 Frasalg eller udfasning
Den fjerde og sidste strategiske mulighed for B&O er frasalg eller udfasning af dele af
virksomheden. Der kan være flere årsager til, at en virksomhed vælger at frasælge en
forretningsenhed som fx likviditetsproblemer, lav rentabilitet eller et "misfit" med resten
af organisationen og virksomhedens strategi. 80
Frasalg som en strategisk mulighed skal dog ikke opfattes som en "falliterklæring" for
B&O, men som en strategisk løsning, der løbende skal overvejes og planlægges som de
tidligere nævnte strategier.81 De mest markante frasalg er i medierne oftest synlige, da
de opstår på grund af et pres på virksomheden, hvorfor frasalg kan få en negativ klang.
Men, hvis en virksomhed løbende evaluerer forretningen og de enkelte enheder, kan
frasalg bruges proaktivt, inden en forretningsenhed eller datterselskab giver dårlige resultater og derfor må sælges. I et sådan tilfælde kan det være svært at sælge en enhed, der hurtigt kan blive opfattet som en beskadiget vare.
Frasalg behøver således ikke at signalere, at en given virksomhed er under pres. Måske
har en virksomhed udviklet en standardproces til regelmæssig identifikation af "frasalgskandidater", hvilket muliggør proaktive strategiske initiativer, og som kan sikre et
succesfuldt frasalgsforløb. 82
En indikation af frasalgsmuligheder kan findes i afsnit 6.4, hvor B&Os ressourcer og
kompetencer blev beskrevet. Her blev det belyst, hvor B&O ikke har sine kernekompetencer eller en konkurrencemæssig fordel, og det var især B1 butikkerne, der blev beskrevet som svage sider for B&O. Ses dette i forhold til de omkostninger, der er forbundet med dette områder, er det tydeligt, at distributions- og marketingomkostningerne
udgør en tung omkostningspost.

80
81
82

Internetkilde 17: Divestiture strategies and solutions, s. 4
Internetkilde 17: Divestiture strategies and solutions, s. 4
Internetkilde 17: Divestiture strategies and solutions, s. 21
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Figur 38 - Uddrag fra Årsrapport 2012/201383

På baggrund af dette vil det være interessant at undersøge mulighederne for et frasalg
af B&Os nuværende distributionsnetværk i Europa og etablering af en tredjepart distributionsløsning. En anden mulighed kunne være frasalg af et eller begge associerede
selskaber John Bjerrum Nielsen A/S (ejerskab opstået ved integration) eller B&O Medicom A/S84. I begge tilfælde ejer B&O ejer 33 pct. Førstnævnte virksomhed beskæftiger
sig med industriel overfladebehandling og maling af plast, træ, metal m.m.85 og anvendes af B&O til egne produkter. B&O Medicom A/S beskæftiger sig med "drug delivery
device solutions"86 gennem avanceret teknologi og elektronik inden for injektion, inhalation, brugercentreret design m.m.87 Netop frasalg af B&O Medicom A/S kunne være attraktiv for investorer, idet der i øjeblikket ses en positiv udvikling i virksomheden88, og
da det kunne være en naturlig del af en frasalgsstrategi. Det kan være svært at gennemskue, hvordan eller om Medicom kan bidrage til B&Os fremtidige udvikling, hvilket
skal afklares inden et eventuelt frasalg, men set i forhold til de to muligheder, vil Medicom umiddelbart være at foretrække som en frasalgskandidat.
På trods af, at der ikke er "tradition" for frasalg hos B&O, er der dog noget, der tyder
på, at B&O er meget bevidste om, at virksomheden har behov for skabe en profitabel
forretning og øge værdien over for aktionærerne. I april 2014 offentliggjorde B&O i en
fondsbørsmeddelelse, at virksomheden "jagter" ny kapital, men B&O har ikke villet
kommentere hvilken form.89
I samme artikel i Børsen benægter B&O, at virksomheden er sat til salg og understreger, at det er et offensivt og ikke defensivt initiativ, som blot skal styrke B&O til fremtidig vækst. Dette kan dog virke en smule utroværdigt set i forhold til B&Os svage kvartalsregnskab og måden, hvorpå B&O tidligere har fået tilført kapital ved fx aktieemission i 2009 (400 mio. DKK) og kapitalforhøjelse ved indgåelse af det strategiske samarbejde med Sparkle Roll i Kina (salg af 10 pct af aktiekapitalen).90 Ingen af disse kapital-
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Internetkilde 1: Årsrapport 2012/2013, s. 51
Internetkilde 1: Årsrapport 2012/2013, s. 106
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http://www.bjerrum-nielsen.dk/bjerrum-nielsen-industrial-paint/
86
Internetkilde 18: B&O Medicom highlights fra årsrapport 2012/2013, s. 9
87
B&O Medicom A/S er et eksempel på en konglomerat diversifikation, hvor B&O har bidraget med know-how og teknologiske
kompetencer.
88
Internetkilde 18: B&O Medicom highlights fra årsrapport 2012/2013, s. 9
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http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/79886/artikel.html#ixzz3234oiDVS
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Internetkilde 1: Årsrapport 2012/2013, s. 11 og
http://finans.borsen.dk/artikel/1/280832/b_o_sender_noedsignal_til_markedet.html#ixzz3237cGEEV
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forhøjelser virker offensive, da de er initieret på et tidspunkt, hvor B&O har været i en
presset situation.
Man kun gisne om, hvorfor offentliggørelsen i april 2014 kom umiddelbart efter kvartalsrapporten. B&O kan have forventet, at de ville kunne offentliggøre et nyt samarbejde i stedet for det såkaldte nødsignal til markedet.
"Hvis de har haft forhandlinger, der er strandet, er det møguheldigt. Det som er tankevækkende, er, at hvis forhandlingerne om en kapitalforhøjelse er strandet torsdag aften, hvor nemt er det så at hente penge. De strandede forhandlinger er et udtryk for, at
investorerne er skeptiske [...]"91
Hvis dette er tilfældet, kan det blive svært for B&O at hente kapital udefra. Set i forhold
til dette projekts analyser tyder det på, at investorerne med rette er skeptiske, og i
værste fald står B&O i en svær situation som den, Lego stod i før ansættelsen af Jørgen
Vig Knudstorp. Vælger B&O endnu en aktieemission, vil dette formodentlig ikke vil blive
positivt modtaget af markedet.92 På baggrund af dette kan B&O være sårbar for at blive
helt eller delvist opkøbt til en fordelagtig pris (for investorer) af eksempelvis Samsung
eller Sony, da disse måske kan bruge et luksusprodukt i deres portefølje eller drage
nytte af B&Os kompetencer.

8.3 Sammenfatning
Som tidligere nævnt står B&O i en situation, hvor virksomheden er halvvejs gennem
strategiperioden og stadig har et markant omsætningsgab frem mod 2017. Markedspenetrering som strategi vil være den mindst risikable for B&O og bør også initieres for
som minimum at fastholde de europæiske markedsandele, men samtidig vurderes det
også at være en langsommelig strategi, der ikke vil kunne levere den nødvendige omsætningsstigning inden for de næste tre år og dermed berolige markedet. Etablering af
en eller flere strategiske alliancer er også en mulighed for B&O, hvilket kunne resultere
i synergieffekter i forbindelse med fx produktudvikling. Til sidst er frasalg af en eller flere forretningsenheder også en - måske nødvendig - løsning for B&O, så virksomheden
kan fokusere på kerneforretningen, AV-segmentet, og de kernekompetencer, som ligger
til grund herfor. Generelt er B&O udfordret på deres forretningsmodel og har svært ved
at betale for forskning og udvikling samt markedsføring, der skaber grundlaget for en
stigende afsætning.
På baggrund af dette kapitel inkluderes i næste kapitel et investeringsforslag, der både
indeholder etablering af strategisk alliance og frasalg, da dette vurderes at være det
bedste bud på, hvordan B&O skal kunne nå det samlede omsætningsmål for 2017 og
samtidig fastholde og gerne øge deres omsætning i Europa.

91
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http://finans.borsen.dk/artikel/1/280832/b_o_sender_noedsignal_til_markedet.html#ixzz3237cGEEV

http://finans.borsen.dk/artikel/1/280832/b_o_sender_noedsignal_til_markedet.html?hl=b2c7QmFuZztPbHVmc2VuO29nIEJhb
mc7QmFuZyBvZztCYW5nIG9nIE9sdWZzZW4,
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Investering og finansiering

Som førnævnt vil dette kapitel beskæftige sig med et investeringsforslag, hvor B&O investerer i et tredjepartsdistributionsnetværk og samtidig afvikler en del af virksomheden. Formålet er at forsvare og i bedste fald øge omsætningen i Europa og samtidig gøre B&O en attraktiv virksomhed for investorer og åbne op for muligheden for et helt eller delvist salg af B&O.
B&O har gennem de sidste måneder været i forhandlinger med Apple Europa, der har et
velfungerende distributionsnetværk med centralt placerede butikker og veluddannet
personale.
For B&O kan formålet med aftalen beskrives med disse ikke-monetære og monetære
kriterier:

Baseret på analyser og markedsundersøgelser forventer B&O, at omsætningen vil stige
markant på baggrund af alliancen i Europa. Forventningerne til den øgede omsætning
kan ses i Figur 39, og den markante stigning skal ses i forhold til Apples omsætning pr.
kvartal i Europa på ca. 10 mia. dollars93, hvilket forventes at påvirke B&Os omsætning i
positiv retning.

Estimeret omsætningsstigning (total) ved
Apple alliance i Europa ift. forrige år
Svarende til årlig total omsætning i mio. DKK

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2813,9

25%
3517,4

30%
4572,6

40%
6401,6

40%
8962,3

Figur 39 - Forventet omsætningsstigning ved Apple alliance

93

Bilag 14: Uddrag af Apple kvartalsregnskab
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Den forventede totale omsætningsstigning er i procentvis stigning i forhold til forrige
års omsætning, og med forventningerne indfries B&Os totale omsætningsmål for 2017.
I investeringskalkulen er det den procentvise stigning i omsætninger, der er medtaget i
forhold til omsætningen på B&Os europæiske marked.
Med alliancen får Apple adgang til skandinavisk design, synergieffekt ved samarbejde
om produktudvikling, mulighed for at udbygge porteføljen i AV-produkter og lancering
af et nyt potentielt topprodukt Apple iTV. Desuden udbygges det eksisterende distributionsnetværk i Europa, som kan øge synligheden.
Hvis samarbejdet viser sig at være værdifuldt, kan der på længere sigt være interesse
for køb af fx 10 pct. af B&Os aktiebeholdning for derigennem at få adgang til B&Os Automotive-segment.

Figur 40 - Alliancens detaljer

Apple og B&O har derfor forhandlet sig frem til ovenstående samarbejdsaftale (alliance), og de detaljerede forudsætninger for investeringen fremgår af Bilag 18: Investeringens forudsætninger.

9.1 Kalkulationsrenten
Kalkulationsrenten beskrives som virksomhedens vurderet risiko ved en investering og
er den rente, som virksomhedens investeringer diskonteres med. Kalkulationsrente er
et udtryk for det afkast, som investeringen mindst bør give virksomheden. Giver investeringen et lavere afkast end kalkulationsrenten, kunne virksomheden placere pengene
et andet sted til samme risiko med højere afkast. Fastsættelsen af kalkulationsrenten er
derfor individuel, og der tages typisk udgangspunkt i inflation, realrente og risiko. Dette
projekt beskæftiger sig dog udelukkende med faste priser, hvorfor inflationen ikke indgår i kalkulationsrenten. Tilbage er realrenten og risikoen, og i det følgende belyses kort
kalkulationsrentens sammensætning.
- 43 -

Afgangsprojekt

Bibbi Jensen & Kenny Jensen

AAU HD 1. del 2014

Kalkulationsrenten er også et udtryk for kapitalomkostningerne, som et gennemsnit af
egenkapital og fremmedkapital. Desuden tilføjes en risikopræmie for den usikkerhed,
der følger med investeringen i projektet.
Realrenten regnes som virksomhedens evne til at forrente henholdsvis egenkapital og
fremmedkapital. Disse stilles i en offerbetragtning, da det må formodes at B&O evner,
at arbejde med den kapital, der er bedst forrentet. Som det fremgår af Bilag 4: Nøgletal
fra LARS F model, fastsættes realrenten på baggrund af fremmedkapitalforrentningen i
regnskabsåret 2012/13 på 2,20 pct.
Risikopræmien fastsættes til et yderligere tillæg til kalkulationsrenten på 10 pct., hvilket
giver en kalkulationsrente på i alt 12,20 pct. Risikoen ligger i investeringsberegningens forventninger til stigende omsætning i løbetiden. Selvom B&Os forventninger til
samarbejdet med Apple er begrundet, så kan forventningerne til omsætningsstigningen
være forbundet med stor usikkerhed.

9.2 Investeringskalkule
I det følgende undersøges det, om investeringen vil være attraktiv for B&O jf. fundamentalprincip I, hvor en enkeltinvestering er attraktiv, hvis kapitalværdien af samtlige
betalingsstrømme er større end nul ved den allerede beskrevne kalkulationsrente.94
Investeringens beregninger i faste priser er opstillet nedenfor. Fremskrivningen af den
totale omsætning mod 2016/2017 fremgår af Bilag 19: Fremskrivning af total omsætning for 2016/2017.
Investeringens betalingsrække
(mio. DKK - faste priser)
2012/2013

2013/14

2014/15

2015/16

År 0

År 1

År 2

År 3

År 4

1434,8

1793,5

2331,5

3264,1

Omsætning Europa
Ændring i omsætning

Se Figur 33

2016/17

25%

30%

40%

40%

1793,5

2331,5

3264,1

4569,8

Produktionsomkostninger Europa

876,1

1095,1

1423,6

1993,0

Ændring i produktionsomkostninger

25%

30%

40%

40%

1095,1

1423,6

1993,0

2790,2

Ny omsætning

Nye produktionsomkostninger
Ændring i dækningsbidrag
Ændring i udviklingsomkostninger

Note 1

Ændring i distributionsomkostninger Note 2
Ændring i administrationsomkostninger

Note 3

Ændring i omstruktureringsomkostninger

Note 4

Driftens likviditetsvirkning
Anlægsudbetalinger

Note 5

Anlægsindbetalinger Note 6
Investeringens nettobetalinger

139,7

209,5

363,2

508,4

0,0

-59,1

-88,7

-153,7

-215,1

0,0

289,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-14,6

-21,9

-37,9

-53,1

-429,7

-72,0

0,0

0,0

0,0

-429,7

283,1

99,0

171,6

240,3

-75,0

-15,0

-15,0

-15,0

-15,0

0,0

26,5

26,5

26,5

26,5

-504,7

294,6

110,5

183,1

251,7

Figur 41 - Investeringens betalingsrække

Og i lidt mere simplificeret udgave:

94

Lynggaard (1), s. 27
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12,20%
Årlige
betalinger

Nettobetaling i
alt

Nutidsværdi af nettobetaling

-504,7

-504,7

1

294,6

294,6

294,6*(1+0,122)^1 =

2

110,5

110,5

110,5*(1+0,122)^2 =

87,8

3

183,1

183,1

183,1*(1+0,122)^3 =

129,6

4

251,7

251,7

251,7*(1+0,122)^4 =

158,8

Kapitalværdi

262,6

134,1

Figur 42 - Illustration af betalingsrække

Resultatet af investeringsberegningerne er afhængige af kalkulationsrenten. Hvis kalkulationsrenten hæves, vil dette forringe de årlige betalinger. Det kunne fx være risikotillæggets størrelse, som kunne vurderes anderledes. Det kunne være tvivl om den nye
forretningsmodels potentiale, bristede forventninger til stigende omsætning eller noget
helt tredje. Derfor opstilles investeringens kapitalværdi i forhold til forskellige kalkulationsrenter.

Figur 43 - Kapitalværdi ved forskellige kalkulationsrenter
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Grafen viser, at kapitalværdien ved den valgte kalkulationsrente på 12,2 pct. gør investeringen fordelagtig i forhold til Fundamentalprincip I. Det fremgår, at investeringen
ved 23,6 pct. vil give en negativ kapitalværdi og dermed ikke længere være fordelagtig.

9.3 Følsomhedsanalyse
For at kunne vurdere investeringens følsomhed i forhold til forskellige scenarier, hvor
investeringens ønskede og forventede effekt udebliver, så er der medtaget to overordnede risici. De to risici er udvalgt, da de begge er afgørende for investeringens fordelagtighed.
1. B&Os evne til at undgå kompensation til medarbejdernes fratrædelsesgodtgørelser (inden overdragelsen95)



Belaster grundinvesteringen under omstruktureringsomkostninger med
288,5 mio. kr. ved 100 pct. kompensation til fratrædelsesgodtgørelser
(forventet scenarie)
2. B&Os evne til at hæve omsætningen



Bidrager til investeringens årlige nettoindbetalinger med 139,7 mio. kr.
det første år, og op til investeringens udløb i det fjerde år med 508,4
mio. kr. (se også Figur 39 - Forventet omsætningsstigning ved Apple alliance, s. 42)

Når B&O vælger at overdrage hele butikskæden i Europa til Apple, som en del af et
strategisk partnerskab, så falder ændringen i forretningsmodellen ind under fælles europæisk lovgivning, som er beskrevet i Virksomhedsoverdragelsesloven (VOL). I VOL §
396 fremgår det, at medarbejdere, der overdrages, uden at det skyldes økonomiske,
tekniske eller organisatoriske forhold, anses for ikke rimelig begrundet afskedigelse. I
dette tilfælde må vi antage, at B&O ikke opfylder kravene for et begrundet afskedigelse
af medarbejderne, og derfor rejser der sig et potentielt søgsmål om erstatning for uberettiget afskedigelse fra de knap 1.500 medarbejdere i butikkerne i Europa. Og i VOL §
3 stk. 2 beskrives der således også, at medarbejdere selv kan begrunde overdragelsen,
som værende væsentlig ændring i arbejdsforhold, og dermed indgive sin opsigelse og
bibeholde sin ret til kompensation i fratrædelsesgodtgørelse, som var der tale om en
afskedigelse.
Derfor er det af stor betydning, at B&Os ledelse formår at gennemføre denne forandringsproces, således at flest mulige medarbejdere overdrages til Apple på frivillig vis. I
det forventede scenarie af investeringen er der dog beregnet en fuld kompensation til
alle medarbejderne. I følsomhedsanalysen er indregnet forskellige kompensationsgrader
i forhold til udgifterne til fratrædelsesgodtgørelse, 100, 75, 50 og 25 pct.
Den anden følsomme risiko i investeringen er evnen til at hæve omsætningen relativt
meget, således den svage tendens i omsætningstallene kommer til at mødes med ledelsen ambitioner om at nå mere end 8 milliarder kroner i omsætning inden for 4 år.
Forventningen til at omsætningsstigning på 25-40 pct. pr år skønnes ikke urealistiske i
forhold til de astronomiske omsætningstal Apple leverer. Desuden forventes omsætnin95
96

http://www.bl.dk/media/147023/Notat-loenmodtageres-retstilling-ved-virksomhedsoverdragelse.pdf - §3 og §6
http://www.bl.dk/media/147023/Notat-loenmodtageres-retstilling-ved-virksomhedsoverdragelse.pdf - §3 og §6
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gen af få gode vilkår alene på eksponeringen med Apple, men også fordi Apple kommer
til at markedsføre et B&O fremstillet produkt, Apple iTV.
I følsomhedsanalysen vil et forventet scenarie give fra 25-40 pct. forøgelse af omsætningen. Ved en mere pessimistisk tilgang, så udvikler B&Os omsætning sig ikke mere
end i dag – dog ikke negativt – og fastholder derfor en 2 % forøgelse. Det bedste scenarie vil være en 50 pct. stigning i årlig omsætning, som kunne være muligt ved at blive eksponeret med et af verdens stærkeste brands.

Følsomhedsanalyse
Ændring i omsætningen i forhold til forrige år

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Forventet scenarie

25%

30%

40%

40%

Værste scenarie

2%

2%

2%

2%

Bedste scenarie

50%

50%

50%

50%

Evne til at undgå kompensation til fratrædelsesgodtgørelse
Kompensationsgrad

100%

Kompensationsgrad

75%

Kompensationsgrad

50%

Kompensationsgrad

25%

Figur 44 - Følsomhedsanalysens parametre

9.4 Kapitalværdiens nulpunkt
For at kunne skabe et godt overblik over de to risicis indflydelse på investeringens kapitalværdi i forhold til de forskellige scenarier, er de herunder opstillet i en matrix. Resultatet i matrixen er kalkulationsrenten ved kapitalværdiens nulpunkt. Det betyder, at ethvert niveau af kalkulationsrenten mellem det beregnede resultat og den faktiske kalkulationsrente, vil være fordelagtig.

Kompensationsgrad
Kalkulationsrente ved kapitalværdiens nulpunkt
Forventet scenarie (25-40 % omsætningsstigning)

25%

50%

75%

100%

72,5%

49,9%

34,6%

23,6%

Værste scenarie (2 % omsætningstigning)

11,0%

Neg.

Neg.

Neg.

Bedste scenarie (50 % omsætningsstigning)

108,7%

81,5%

63,0%

49,6%

Figur 45 - Kalkulationsrenten ved kapitalværdiens nulpunkt

I tabellen fremgår det eksempelvis, at kompensationsgraden bør have ledelsens fulde
opmærksomhed, hvis investeringen besluttes. Hvis B&O lykkedes med at udbetale
kompensation til mindre end 25 pct. af medarbejderne ved virksomhedsoverdragelsen,
vil investeringen stadig være fordelagtig, selvom den forventede omsætningsstigning
måtte udeblive (værste scenarie).
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Figur 46 - Kapitalværdi ved forskellige kalkulationsrenter

9.5 Beslutningsoplæg
Den markante ændring i forretningsmodellen, hvor den direkte distribution til slutbrugeren skilles fra ved at overlade salget af AV-produkter til Apple, skal have direktionens
fulde opmærksomhed. Ikke alene pga. investeringens størrelse, der beløber sig til mere
end 0,5 milliarder kroner, men også fordi en veltilrettelagt eksekvering vil have stor
indflydelse på investeringens udfald.
Det vil være helt afgørende for B&O at have lavet en god aftale med medarbejdernes
repræsentanter inden eksekveringen. Kompensationens størrelse ved virksomhedsoverdragelsen spiller en afgørende rolle. Derfor bør et samarbejdsudvalg mellem medarbejdernes tillidsrepræsentanter, fagforeningerne og ledelsen nedsættes før beslutningen
om investeringens igangsættelse. Yderligere økonomisk kompensation til medarbejderne kan forsvares, og indregnes i investeringen, hvis det kan sænke fratrædelsesgodtgørelserne overordnet.
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9.6 Finansieringsmuligheder
B&O skal have tilført kapital til den ønskede investering og træffe beslutning om, om
finansieringen skal ske via selvfinansiering ud af egenkapitalen, som fx ved nye indskud
fra aktionærerne, eller om finansieringen skal komme fra tilførsel af nyt fremmedkapital
i form af fx lån.
Disse to finansieringstyper har typisk modstridende interesser. Jo mindre af virksomhedens finansiering, der er dækket af egenkapitalen, desto mindre er risikoen for ejerne
og desto højere bliver renteafkastet til virksomhedens aktionærer.
Omvendt giver egenkapitalens størrelse sikkerhed for den kapital, virksomheden henter
på lånemarkedet nu og fremover. Kommende låneudbydere vil ofte stille krav om størst
mulig egenkapital for at reducere egen risikoprofil, hvilket B&O skal tage med i overvejelserne. Den ideelle finansiering er sammensat så den både giver den lavest mulige
renteomkostning og tager hensyn til størrelsen af de pengestrømme, som virksomheden løbende genererer via driften. Det er nemlig en forudsætning for at kunne afvikle
gælden, at virksomheden skaber positive betalingsstrømme og ikke kun anvender disse
til opbygning af nye aktiver.
Valget mellem selvfinansiering eller finansiering af fremmedkapital sker ud fra en simpel model, hvor finansieringens økonomiske udfald vurderes, men også hvor vilkårene
for eventuel udlodning af nye aktier og betingelserne for ekstern finansiering vurderes.
Vi vil benytte en model til at vurdere egenkapitalens forrentning ud fra følgende ligning:
EKF

AG

AG

FKF ∗

FK
EK

I ligningen gælder det, at egenkapitalens forrentning (EKF) er lig afkastningsgraden
(AG) plus afkastningsgraden minus fremmedkapital forrentning (FKF) gange fremmedkapital (FK) divideret egenkapital (EK).
Afkastningsgraden er ved grundinvesteringen negativ, men estimeres til at forbedres til
gennemsnitlig 5 pct. i perioden. De 5 pct. kommer frem ved en simpel simulering af investeringens påvirkning af resultatet før renter i forhold til de stigende aktiver på balancen. Fremmedkapitalens forrentning i regnskabsåret 2012/1397 er 2,2 pct. Efter at
have indhentet finansieringstilbud fra B&Os finansieringspartnere, så tilbydes finansieringen til forventet 4 pct. pr. år.
Resultat før renter
Rente af fremmedkapital

Investorer

Fremmedkapital

164,1

164,1

24,6

24,6

Rente af ny fremmedkapital

21,0

Resultat efter renter

139,5

Investorerenes andel

33,8

B&Os resultat

118,5

105,7

118,5

Forrentning af fremmedkapital

2,20%

2,78%

Egenkapitalens forrentning

6,44%

7,22%

Figur 47 - Kapitaltilførsel fra investorer eller fremmedkapital

97

Bilag 4: Regnskabsanalysen LARS F
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Som det ses i tabellen, ser det umiddelbart ud til, at kapitaltilførslen skal komme fra investorer, da resultatet efter renter er størst. Men ved at lukke yderligere investorer ind,
så udvandes de eksisterende investorers indflydelse, ligesom eventuelle udbytter skal
deles på flere udlodninger.
Derfor vælger B&O at få foretaget finansieringen fra fremmedkapital, da man ikke ønsker at udvande ejernes nuværende indflydelse. Dette til trods for, at der er en vis øget
risiko ved ekstern finansiering, da betalingen for lånet skal falde uanset investeringens
afkast. Havde finansieringen sket via investorer kunne et tab tages af egenkapitalen, og
virke som en stødpude i forhold til risikominimering. Dog er B&Os egenkapital af en fornuftig størrelse i forhold til finansieringen, hvilket vil sende soliditetsgraden ned til ca.
50 %.

9.7

Finansieringstilbud

Med en fin solvensgrad in mente har B&O indhentet tilbud fra virksomhedens finansieringspartnere, og har forespurgt på lånetilbud, hvor bevarelse af likviditeten og lave
omkostninger prioriteres.
Det har givet følgende to tilbud:
Lånetilbud 1) Et banklån med et nettoprovenu på 524,3 mio. DKK, der betales tilbage
i 4 helårlige terminer á 144,4 mio. DKK
Lånetilbud 2) Et obligationslån med samme provenu, som i det foregående tilbud. Lånet handles til kurs 97 og afvikles over 16 kvartalsterminer med en nominel rente på
0,75 pct.
Begge lånetilbud kan indfries til enhver tid uden yderligere omkostninger.

I tabelform opstilles her de to finansieringsmuligheder og deres tilhørende ydelsesrække. Lånenes effektive rente er præsenteret, men vi vil benytte kapitalværdimetoden til
at finde det mest fordelagtige finansieringstilbud. Kapitalværdimetoden benyttes, da lånetilbud 2 er et obligationslån med kurstab, hvilket resulterer i differentierede hovedstole. Derfor vil kriterierne for sammenligning af den effektive rente ikke være opfyldt.

Lånetilbud 1)
Banklån som annuitet
Kalkulationsrenten
12,20%
Terminer
4
Ydelse
-144,4
Investering
524,3

Nutidsværdi
Nettoprovenue
Kapitalværdien
Effektiv rente

t Restgæld primo
1
524,3
2
400,8
3
272,4
4
138,9
5
0,0

436,9
524,3
87,4
4,00% p.a.

Figur 48 - Lånetilbud 1
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Banklån som annuitet
Rente
Afdrag
21,0
123,5
16,0
128,4
10,9
133,5
5,6
138,9
0,0
144,4

Ydelse
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
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Lånetilbud 2)
Obligationslån som annuitet
Kalkulationsrenten
12,20%
Norminel rente
1,00%
Kurs
97
Hovedstol
540,5
Investering
524,3
Terminer
16
Ydelse
-36,7
Nutidsværdi
Nettoprovenue
Kapitalværdien
Effektiv rente

444,3
524,3
80,0
1,37% pr. kvartal
5,61% p.a.

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Obligationslån som annuitet
Restgæld primo
Rente
Afdrag
540,5
5,4
31,3
509,2
5,1
31,6
477,6
4,8
31,9
445,6
4,5
32,3
413,3
4,1
32,6
380,8
3,8
32,9
347,8
3,5
33,2
314,6
3,1
33,6
281,0
2,8
33,9
247,1
2,5
34,3
212,8
2,1
34,6
178,2
1,8
34,9
143,3
1,4
35,3
108,0
1,1
35,6
72,4
0,7
36,0
36,4
0,4
36,4

Ydelse
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7

Figur 49 - Lånetilbud 2

9.8

Vurdering af lånetilbud

Ud fra finansieringsmulighedernes omkostninger fremgår det, at lånetilbud 1 er mest
fordelagtig med en kapitalværdi på 7,4 mio. DKK mere end lånetilbud 2. Desuden bevares likviditeten længere i B&O ved helårlige afdrag fremfor afdrag pr. kvartal.
Valget blev også vurderet ud fra risiko, hvor lånetilbud 2 indeholder en kurs, der afspejler inflationsforventningerne på lånetidspunktet. Ved at reducere risiko, fravælges samtidig muligheden for at lånets hovedstol bliver mindre.
Ved at have vurderet omkostninger, likviditet og risiko ved de to lånetilbud, så vælger
B&O at benytte sig af lånetilbud 1 til den forestående strategiske investering for at nå
målsætningen for strategien Leaner, Faster, Stronger i 2017.
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10. Konklusion
Det var en undren over B&Os manglende fokus på det europæiske marked, der ledte os
til en undersøgelse af strategiens indvirkning på de økonomiske resultater i 2014 og af
B&Os strategiske vækstmuligheder i Europa.
Gennem LARS-F analysen fandt vi, at B&O har store udfordringer med at øge omsætningen og dermed nå de strategiske økonomiske målsætninger for 2017. Årsagen blev
bl.a. fundet i dårligt performende butikker og et højt niveau for kapacitetsomkostningerne. Dette har resulteret i dårlig likviditetsgrad og ringe evner til at tilpasse kapacitetsomkostningerne i forhold til konjunkturerne. Ydermere konkluderede vi, at B&O er
under pres og på grænsen til ikke at væren en god investering for ejerne.
Med en regressionsanalyse blev det undersøgt, om B&O ville kunne nå målsætningen på
8-10 mia. DKK for 2017, og da den mest optimistiske fremskrivning af omsætningstallene viste en omsætning på 3,6 mia. kr. i 2017, konkluderede vi, at strategien alene ikke vil kunne lukke omsætningsgabet.
I løbet af den strategiske analyse fandt vi, at B&O i 2014 opererer i en branche præget
af en hastig teknologisk udvikling, hvor der kun var få direkte konkurrenter. På det almindelige forbrugerelektronikmarked fandt vi dog en høj konkurrenceintensitet. VRIOanalysen viste, at B&O har flere værdifulde og unikke ressourcer og kompetencer inden
for brand, audio, design, brugeroplevelse, konceptudvikling m.m., som udgør en konkurrencemæssig fordel. B&Os største udfordringer blev beskrevet som langsommelig
produktlancering, høje kapacitetsomkostninger og en manglende finansiel styrke.
Diskussionen af B&Os strategiske muligheder for at lukke omsætningsgabet frem mod
2017 ledte frem til en anbefaling om indgåelse af en strategisk alliance med Apple indeholdende overdragelse af B1 butikkerne til Apple. Hertil kommer, at B&O fortsat skal
føre en fokuseret differentieringsstrategi (på kernekompetencerne) og gennem intensivering opnå øgede markedsandele i Europa.
Investeringen i alliancen viste sig at være fordelagtig for B&O med en god kapitalværdi
på mere 100 mio. kr. Dog var investeringen behæftet med en vis risiko i forhold til
medarbejdernes fratrædelsesgodtgørelser og forventningen til stigende omsætning. I
forlængelse af den mest fordelagtige investering undersøgte vi finansieringsmuligheder
og konkluderede, at lånetilbud 1 med fremmedkapital var mest fordelagtigt. Vi begrundede vores anbefaling med kapitalværdien, en omkostningsbetragtning og indvirkningen på B&Os likviditet.
Overordnet set mener vi, at B&O er under pres økonomisk og en kandidat til opkøb af
investorer. De sidste regnskaber har været svage og præget af udfordringer med at begrænse kapacitetsomkostningerne. Med Apple som eneforhandler i Europa og overdragelsen af B1-butikkerne har de efter vores mening taget et skridt i den rigtige retning.
Fokus skal fremover holdes på produktudvikling og -lancering og på at udbygge brandet
i Europa. Et stærkt brand er B&Os eksistensgrundlag.
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