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1. Indledning 

B&O blev etableret i Struer tilbage i 1925, og har siden været kendt for at udbyde nogle af 

branchens mest eksklusive produkter, og for at have været markedsledende indenfor området af Hi-

fi ingeniørkunst.   

B&O er blandt mange danske virksomheder, som blev hårdt ramt af finanskrisens indtog, der fandt 

sted tilbage i 2008, og siden 2007 er omsætningen faldet ca. 30 %
1
. Flere økonomer antyder dog 

ikke, at det for B&O kun er finanskrisen der er grunden til den faldende omsætning, men at interne 

problematiske forhold også gør sig gældende. Nærmere beskrevet antyder man, at B&O ikke har 

været gode nok til at følge den teknologiske udvikling af deres produkter, og at deres 

produktudvikling ikke kan følge med forventninger fra de mulige- og eksisterende kunder der 

vender dem ryggen
2
.  

Tue Mantoni blev i regnskabsåret 2010-2011 indsat som administrerende direktør for at komme 

disse problemstillinger til livs. Kort efterfølgende i starten af 2012 indførte virksomheden strategien 

”Leaner, Faster, Stronger”, og i samme forbindelse lancerede man brandet, B&O PLAY for at 

imødekomme, for B&O, en helt ny målgruppe. Her bliver et yngre segment, den såkaldte digitale 

generation præsenteret for en ny produktlinie af høj kvalitet, til et prisniveau der er langt lavere end 

man ser det hos de traditionelle B&O produkter. Efterfølgende regnskaber
3
 har vist, at B&O PLAY 

har formået at skabe vækst i omsætningen trods de makroøkonomiske forhold, hvilket de 

traditionelle B&O produkter ikke har formået.  

Tue Mantoni udtaler i et interview i slutningen af 2012, at B&O PLAY og Automotive kommer til 

at drive den primære vækst, og at der fremadrettet kommer større fokus på at yde en bedre 

kundeservice ude i butikkerne
4
. Dette kommer ligeledes til udtryk i strategiplanen, hvori der findes  

6 ”must-win battles”
5
 bl.a. er et af fokuspunkterne, at udbygge B&O PLAY brandet igennem 

udvidelse af distributionen igennem komplementære salgskanaler, bl.a. via e-handel.  

B&O PLAY har udviklet sig til at være den næststørste produktlinie, og oplevede sidste år en 

stigende omsætning på 41 %. Vi må antage at en del af denne stigning her er afsat via e-handel. I 

                                                             
1
 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44060057:bo-sk%C3%A6rer-90-ansatte-v%C3%A6k.html + Annual B&O 

Report 
2
 http://politiken.dk/poltv/ECE2050168/bo-analyse-kundeflugten-er-stoerre-end-opfindsomheden/ 

3
 Annual B&O report 2011-12 & 2012-13 

4
 http://epn.dk/teknologi2/ECE4863713/b-o-boss-vi-tror-stadig-pa-tocifret-vaekst/ 

5
 Annual B&O report 2011-12 & 2012-13 

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44060057:bo-sk%C3%A6rer-90-ansatte-v%C3%A6k.html
http://politiken.dk/poltv/ECE2050168/bo-analyse-kundeflugten-er-stoerre-end-opfindsomheden/
http://epn.dk/teknologi2/ECE4863713/b-o-boss-vi-tror-stadig-pa-tocifret-vaekst/
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den forbindelse har vi jfr. statistikker erfaret at det globale internet salg er steget med 21,1 %
6
, og 

prognosticeres til at stige yderligere. I denne sammenhæng har vi en formodning om at B&O 

PLAY´s egen e-handel ikke udnytter det fulde potentiale.   

1.2 Problemformulering 

Jfr. ovenstående indledning lyder vores problemformulering: 

”Med udgangspunkt i en analyse af B&O ´s strategiplan vurderes det, om E-handel af B&O Play 

produkterne kan bidrage til virksomhedens overlevelse.” 

1.3 Metode 

I dette afsnit vil vi uddybe, hvorledes vi vil opbygge vores opgave og hvilke teorier vi vil bruge for 

at disponere projektet bedst muligt. Formålet er derfor at give et overblik over opgavens opbygning. 

Projektet påbegyndes med en indledning der præsenterer B&O og beskriver deres udvikling i nyere 

tid, samt den nuværende situation de er i. I en strategisk analyse vil vi analysere B&O´s nuværende 

strategi for deres PLAY produktserie. Efterfølgende vil vi fremlægge en alternativ strategi for B&O 

PLAY, samt undersøge hvorvidt denne egner sig bedre for B&O Play.  

I forbindelse med den strategiske analyse, vil vi ud fra et induktivt og deduktivt vidensgrundlag 

berøre følgende teorier: 

Teori til strategisk analyse:  

- PEST 

- Nøgletalsanalyse  

- Ansoff´s vækstmatrix  

- Spørgeskemaundersøgelse 

- SWOT 

  

 
 

 

 

 

                                                             
6
 http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649 

http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
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Teori til strategisk løsningsforslag: 

- Prisoptimering  

- Prisdifferentiering 

- Investering   

- Finansiering   

- SWOT  

 

 

PEST 

Indledningsvis vil vi foretage en analyse af det makromiljø B&O opererer under. Hvordan påvirker 

de eksterne faktorer afsætningen af B&O PLAY produkterne via e-handel? Og hvilke muligheder 

og tendenser bør man tage med i sine fremtidige strategiske overvejelser? Til det formål anvender 

vi PEST-modellen, som kommer omkring Politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske 

forhold. Disse vil blive analyseret ud fra et generelt og globalt perspektiv, da E-handel er globalt 

henvendt. 

Nøgletalsanalyse 

Efterfølgende vil vi forsøge at skabe et meget overordnet indblik i hvorledes B&O over de seneste 5 

år har været i stand til at drive en rentabel forretning. Med afsæt i denne tilgang, har vi valgt af 

foretage en nøgletalsanalyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningsevnen, samt 

soliditeten og likviditeten. Formålet er at give os en forståelse af hvorledes B&O er økonomisk 

rustet til  fremtidige strategisk initiativer. 

Ansoffs vækstmatrix 

Som et led i den interne strategiske situation, vælger vi ligeledes at undersøge hvordan den 

nuværende vækststrategi er udformet for E-handel. I hvilket omfang har man fokus på 

produktudvikling og markedsekspansion? Ved brug af Ansoffs vækstmatrix vil vi være bedre i 

stand til at vurdere hvorledes B&O bør regulere og justere på processer og beslutninger for 

fremtidens salg via E-handel. 
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Spørgeskemaundersøgelse 

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse, vil vi arbejde deduktivt med kvantitativt data. Vi vil sikre 

validt og reliabelt data via en repræsentativ population i en stikprøve, for derefter at analysere den 

indsamlede data. Denne analyse vil give os et billede af hvilke præferencer B&O PLAY 

målgruppen har, samt fortælle os om deres kendskab til brandet. Jfr. årsrapporten
7
 er arbejdet med 

at øge kendskabsgraden for B&O Play et punkt i B&O´s ”must-win battles”. Denne 

spørgeskemaundersøgelse antages, at sandsynliggøre den lave kendskabsgrad og i vores optik vise, 

at der er plads til en forbedring i B&O´s strategi og afsætning via e-handel for deres PLAY 

produktserie.  

SWOT
8
 

Alt dette vil vi opsummere i en SWOT-analyse for B&O’s nuværende strategi, dette vil give os et 

overblik over B&O’s stærke og svage sider, ligeledes hvilke muligheder og trusler de bør være 

opmærksomme på, samtidig vil vi gøre brug af  SWOT´en som en afsluttende del af opgaven for at 

danne os et billede af om løsningsforslaget vil kunne have en positiv indvirkning på B&O´s 

fremtidige virke. 

Prisoptimering
9
 

I forbindelse med øget fokus på e-markedet, og den indvirkning det kan have for omkostningerne af  

B&O PLAY produkter, foretager vi en prisoptimeringsanalyse på en udvalgt B&O PLAY bluetooth 

højtaler. Vi vil finde frem til, hvilket marked produktet tilhører og gøre brug af en prisfunktion til at 

finde frem til den optimale pris og mængde ved at gøre brug af grænsemetoden. 

Prisdifferentiering 

I forlængelse af prisoptimeringens analysen, vil vi gøre brug af prisfunktionen for det fysiske 

marked og analysere os frem til om dette kan være en mulighed for B&O Play, at prisdifferentiere 

sig på e-markedet. Derudover vil vi kigge nærmere på om de fundamentale krav for 

prisdifferentiering bliver opfyldt.  

 

                                                             
7 Annual B&O report 2011-12 & 2012-13 – side  
8
 Økonomistyring og budgettering 7.udg. – Jens Ocksen Jensen s.32 

9
 Drift-Økonomi 7.udg. – Peter Lynggaard – Kap. 10-14 
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Investering 

I denne opgave vil der i forbindelse med strategiløsningsforslaget, fremgå forskellige 

investeringsalternativer. Disse investeringsalternativer vil blive vurderet ved brug af 

fundamentalprincip I & II. Der vil i investeringsdelen ligeledes fremgå en vurdering af den 

ibrugtagende kalkulationsrentefod som er indeholdende vores risikoantagelse korrigeret for 

inflation. Den endelige vurdering vil afsløre, hvilket investeringsalternativ der fremstår som det 

mest fordelagtige, set ud fra fundamentalprincip II, altså en sammenligning af de to fundne 

nutidskapitalværdier, samt en kort redegørelse for valg af investeringsalternativ. 
10

 

Finansiering 

Vi ønsker i forbindelse med valget af investering, at finde frem til det bedst mulige 

finansieringsforslag. Her vil vi tage udgangspunkt i 3 forskellige finansieringsalternativer, for 

efterfølgende at sammenligne de fundne effektive renter. Denne sammenligning vil ikke alene være 

afgørende for valget af finansiering, men vil blive suppleret med en vurdering og diskussion 

omhandlende omkostning, fleksibilitet, likviditet og risikovurdering. Redegørelse og valg af 

investering vil efterfølgende fremgå. 
11

 

1.4 Afgrænsning   

Vi afgrænser os til udelukkende at fokusere på produktgruppen B&O PLAY via e-handel. 

Derudover vil vores spørgeskemaanalyse kun indeholde svar fra respondenter på det danske 

marked.   

I forhold til vores PEST-analyse har vi ligeledes valgt at afgrænse os fra den politiske faktor, da vi 

mener at den er mindre relevant i forhold til vores problemstilling. 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Investering & Finansiering 8. udg. – Peter Lynggaard  - Investerings delen Kap. 1 - 7 
11

 Investering & Finansiering 8. udg. – Peter Lynggaard  - Finansierings delen Kap. 1 - 6 
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2. PEST-Analyse 

2.1 (P)EST-analyse 

Indledningsvis vil vi foretage en analyse af det makromiljø som B&O opererer under, herunder 

hvilke faktorer og forhold der vurderes at have væsentligst indflydelse på afsætningen via E-

handlen. Til dette anvender vi modellen og teorien bag PEST-analysen, hvor vi dog har valgt at 

afgrænse os fra den politiske situation, og i stedet foretage en mere dybdegående undersøgelse af de 

økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forhold. Dette skyldes at vi har en formodning om, at 

disse har størst påvirkningskraft på afsætningen via E-handlen i B&O´s tilfælde. 

2.2 Økonomi (E) 

Der er ingen tvivl om at kategorien luksusprodukter, som B&O´s high-end forbrugerelektronik 

indgår i, er en branche som rammes hårdt når de økonomiske konjunkturer sætter ind. Hvad enten 

der er tale om høj- eller lavkonjunktur, så påvirkes afsætningen af tv og lydanlæg i enten positiv 

eller negativ grad. Ikke mindst derfor er det interessant at se hvilke markeder der indenfor de 

seneste år har vist fremgang, samt særligt hvilke der forventes at skabe positiv vækst i årene 

fremover. 

Hvis vi indledningsvis ser meget kortfattet på B&O´s 

interne afsætningssituation her og nu, samt hvilke 

regioner de er stærke på, så ser vi generelt en negativ 

tendens for regnskabsåret første 3 kvartaler (ÅTD) for 

samtlige regioner.  

Særligt den europæiske region er fortsat presset (om 

end 3. kvartal isoleret set viser stor fremgang), som i 

den pågældende periode har oplevet en nedgang på 8 

procent, i forhold til de første 3. kvartaler af foregående 

regnskabsår. Også den nordamerikanske region viser en 

tilbagegang på 7 procent. 

Eneste positive fremgang er BRIK-landene, som hidtil 

har omsæt for 225 mio. DKK, en fremgang på 2 procent, i forhold til samme periode sidste år.  

Mens Resten af verden også oplevede en nedgang på 9 procent. 
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Derudover fremgår det af en nærmere analyse af kvartalsrapport 2013/14, at forretningsområdet: 

Tredjepartsdistribution og e-commerce, som både omfatter afsætning via Apple´s butikker og 

B&O´s egen hjemmeside, at dette har oplevet en fremgang fra 44 mio. DKK. i de første 3. kvartaler 

2012/13, til i indeværende regnskabsår at have omsat for 104,5 mio. DKK. 

Det nævnes desuden i rapporten at denne vækst primært er drevet af tredjepartsdistributionen, hvor 

stor en andel fremgår dog ikke. Vi kan således blot konstatere at der vises positiv interesse for 

alternative og utraditionelle afsætningskanaler fra forbrugernes side. 

I forbindelse med vores analyse af de økonomiske faktorer der florerer i og omkring B&O´s 

omverden, har vi valgt at tage udgangspunkt i BNP udviklingen for udvalgte lande. Dette gøres for, 

at skabe et overblik over hvilke lande og regioner der ud fra et makroøkonomisk perspektiv 

vurderes, at være attraktive og interessante for B&O, at investere og iværksætte vækstinitiativer i.  

Disse lande omfatter flere af de primære markeder B&O allerede i dag opererer på nemlig, 

Tyskland, Danmark og Storbritannien, USA og  BRIK, derudover inddrager vi få udvalgte lande fra 

de såkaldte Next-11, heriblandt Mexico, Tyrkiet og Indonesien.  

Historisk BNP udvikling i procent, samt forecast for 2014 og 2015. 

Country / Time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Denmark -0,8 -5,7 1,4 1,1 -0,4 0,4 1,4 1,8 

Germany 1,1 -5,1 4,0 3,3 0,7 0,4 1,9 2,1 

Mexico 1,4 -4,7 5,2 3,8 3,9 1,1 3,4 4,1 

Turkey 0,7 -4,8 9,2 8,8 2,1 4,0 2,8 4,0 

United Kingdom -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 3,2 2,7 

United States -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,9 2,6 3,5 

Brazil 5,2 -0,3 7,5 2,7 1,0 2,3 1,8 2,2 

China 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,4 7,3 

India 6,1 5,2 11,1 7,8 4,9 4,5 4,9 5,9 

Indonesia 6,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,7 6,3 

Russian Federation 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,5 1,8 

Economic Outlook No 95 - May 2014 - OECD Annual Projections
12

 
13

 

Vores fortolkningsgrundlag bygger som nævnt på data fra udvalgte lande fra hele verden, og 

strækker sig tidsmæssigt fra år 2008 frem til 2015. Således er data for 2014 og 2015 estimerede 

værdier. 

                                                             
12 http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=51666    
13 http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=556# 
 

../Dropbox/Afsluttende%20HD%20Projekt/Alt%20til%20afsluttende/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=51666
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=556
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Ser vi indledningsvis på tilstanden for de respektive økonomier på nuværende tidspunkt (år 2013), 

så er det værd at bide mærke i hvordan de etablerede industri-lande i Europa (Danmark, Tyskland 

og Storbritannien), alle kæmper med relative lave vækstrater, om end positive. Danmark 0,4% – 

Tyskland 0,4% – mens Storbritannien ligger på 1,7%. Også Rusland viser en relativ svag fremgang 

i forhold til de forgangne år, med en vækst på 1,3%. Derimod viser Tyrkiet stor fremgang på 4%. 

Ser vi på et andet stort marked for B&O, nemlig det amerikanske, så vidste deres økonomi ligeledes 

positive vækst for år 2013, med en fremgang på 1,9%. Mens et andet nordamerikansk land, Mexico 

oplevede en vækst på 1,1%.    

Der hvor vi finder de største fremgange er blandt de resterende BRIK-lande, samt Indonesien. 

Således kunne Brasilien notere en vækst på 2,3%, Kina 7,7%, Indien 4,5%, mens Indonesien lå på 

5,8%.   

Kaster vi efterfølgende blikket over de fremtidige forventninger til hvorledes økonomierne udvikler 

sig, så ser vi at de eneste lande med negativ fremgang er Storbritannien og Kina, som forventes at 

gå fra henholdsvis en vækst i 2014 på 3,2% til 2,7%, og 7,4% til 7,3%. Hvilket på trods at en 

mindre reduktion, stadigvæk må vurderes som værende attraktive vækstrater. Derudover forventes 

Danmark og Rusland hver i sær at opnå en vækst på 1,8% i 2015. Tyskland og Brasilien på 

henholdsvis 2,1% og 2,2%. Den økonomiske situation for USA og Indien forventes ligeledes at gå 

lysere tider i møde, med vækstrater på 3,5% og 5,9%. Også de udvalgte Next-11 lande, Indonesien, 

Mexico og Tyrkiet forventes at præstere store stigninger i BNP for år 2015. Således er der estimeret 

rater på 6,3%, 4,1% og 4,0%. 

Alt i alt må man konkludere at samtlige markeder oplever positiv fremgang i BNP væksten over de 

kommende år, og på den baggrund kan være interessante markeder at operere i for B&O. Hvis vi 

skal være mere selektive, så er der dog nogle markeder der adskiller sig mere positivt end andre. 

Det drejer sig i høj grad om den massive højkonjunktur der fortsat finder sted i Kina. Også 

Indonesien og Indien vurderes at være yderst attraktive at foretage fremtidige investeringer og 

ekspansioner i. Samme scenarie gør sig ligeledes gældende for Mexico og Tyrkiet. Vækstpotentialet 

for de mere traditionelle og mættede B&O markeder i Europa, må ud fra et økonomisk perspektiv 

regnes som fortsatte stabile indtægtskilder, om end væksten ikke ses i samme grad som de øvrige 

markeder. 
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2.3 Sociokulturel (S) 

Ser vi et kort øjeblik bort fra de økonomiske faktorer, så spiller de sociale og kulturelle forhold 

ligeledes en væsentlig rolle i hvorvidt B&O PLAY´s produkter kan blive afsat via E-handel, samt til 

hvilke nationer og samfundslag. 

Som vi ved henvender B&O PLAY sig til den såkaldte digitale generation, dvs. de yngre 

segmenter. Hvis vi generaliserer, så må man formode at de bagvedliggende købsmotiver for disse 

segmenter, bunder i en øvre behovsdækning jf. Maslows behovspyramide. Med andre ord vil man 

søge sit ego- og/eller selvrealiseringsbehov dækket når man investerer i et B&O PLAY produkt. 

Det anser vi som universelt gældende, uanset hvilket land man repræsenterer. 

Derudover vil forståelsen og opfattelsen for kvalitet, design og teknologi også være afgørende i en 

evt. købsproces. Ligesom man ikke kan komme udenom den økonomiske formåen, da også PLAY 

produkterne fortsat er prissat i den nedre ende af Premium skalaen. Man kan således ikke forvente 

at unge mennesker i Indonesien har samme økonomiske råderum som den tilsvarende generation i 

Danmark, Tyskland og Storbritannien, blot for at angive et eksempel. Derfor vil velfærdsniveauet 

være yderst relevant at inddrage i en evt. udvælgelsesproces for B&O, når de skal beslutte hvilket 

markeder der har størst prioritet i forhold til markedsføring og indtrængningsstrategi. 

I forlængelse heraf kan man ligeledes let forestille sig at der udover det økonomiske incitament, 

også vil være store forskelle i kulturer og livsmønstre. Igen relateret til Maslow, så er det ikke 

utænkeligt, at der også i den forbindelse kan være store forskelle i, hvor udviklede opfattelserne og 

behovene er for luksus produkter alt efter hvilken nation man befinder sig i.  

Derfor forestiller vi også, at de mere etablerede B&O markeder, som også er mere vestlige 

orienterede markeder, vil have væsentligt større behov og købelyst. Dog kan man ikke komme 

udenom det kinesiske marked som har en middelklasse og velhaverklasse som er i hastigt udvikling, 

og derfor alene på den baggrund kan være interessant for B&O. 

2.4 Teknologi (T) 

I forhold til vores problemstilling omkring afsætningen af B&O PLAY produkternes indflydelse på 

den fremtidige omsætning som B&O kan forvente, så har vi som udgangspunkt en formodning om 

at de teknologiske faktorer kommer til at spille en væsentlig rolle på denne udvikling. Særligt 

tendenser indenfor udbredelsen af internettet, samt forbrugernes villighed til at handle over 

internettet, er faktorer vil i det følgende vil gå i dybden med. 
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Vi kigger indledningsvis på historiske data for de 5 lande der i perioden fra 2011 til og med 2013, 

har repræsenteret det største totale salg indenfor E-handel.  

Dernæst inddrager vi historiske data og estimater for antallet af digitale køber i perioden 2011-

2016, samt det gennemsnitlige salg pr. køber i samme periode. Vores analyse er igen baseret på de 

samme udvalgte lande, som vi bearbejdede i forbindelse med de økonomiske faktorer tidligere i 

opgaven. 

 

Oversigten over de 5 lande der står for den største omsætning indenfor E-handel omfatter: USA, 

Kina, Storbritannien, Japan og Tyskland. 

Som vi kan se er USA uden sammenligning det land der står for det største onlinesalg, således 

udgjorde det totale salg i 2011, 301 mia. USD, et beløb der i 2013 var vokset med over 27%, til 384 

mia. USD. 

For at sætte dette tal i et bredere perspektiv, så har B&O i de første 3 kvartaler af indeværende 

regnskabsår omsæt for 104,5 mio. DKK, via tredjepartsdistribution og e-commerce. Deres 

omsætning i alt for audio og video produkter på det amerikanske marked udgjorde totalt set 123 

mio DKK. Hvilket vidner om at der her er et stor uudnyttet forretningspotentiale for B&O. 

Nr. 2 på listen er Kina, som forholdsmæssigt har udviklet sig mest hastigt indenfor salget via E-

handel. I 2011 udgjorde salget 56 mia. USD, og på blot to år er dette vokset med over 220% til et 

beløb på 181 mia. USD.  

Også strategisk vigtige markeder for B&O som Storbritannien og Tyskland er at finde på listen som 

henholdsvis nr. 3 og 5. Disse lande solgte i 2013 for 141 og 53 mia. USD. via E-handel. 

 

Top 5 lande, rangeret ud fra B2C E-handel salg, 2011-2013 

USD I milliarder 

Land / Tid 2011 2012 2013 

USA 301 343 384 

Kina 56 110 181 

Storbritannien 109 124 141 

Japan 112 127 140 

Tyskland 38 47 53 
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Ser vi på antallet af nuværende og fremtidige digitale køber for de særligt udvalget lande, så er 

samme tendens kendetegnede for samtlige regioner, nemlig at de alle er i hastigt fremgang. Med 

andre ord gennemgår E-handel på globalt plan en udvikling, hvor interessen og købelysten er 

voksende i en sådan grad, at det vil være strategisk farligt for fremtidens virksomheder at overse 

dette markedspotentiale. 

Alene i Asien havde man i 2011 334,8 mio. digitale købere. I 2013 var det antal vokset til 457,6 

mio. I 2016 forventer man at der i hele regionen vil være flere end 650 mio. online forbrugere. En 

stigning på næsten 100 procent over de seneste 6 år. Blot for at sætte dette tal i relation til en målbar 

størrelse, så var der til sammenligning ca. 505 mio. indbyggere i de 28 EU-medlemslande, opgjort 

pr. 1 januar 2013
14

. Der er således for virksomheder, og ikke mindst B&O PLAY, en helt 

ekstraordinær mulighed for at ekspandere i den asiatiske region. 

Denne udvikling hænger meget tæt sammen med den demografiske udvikling i Kina, som bl.a. har 

en voksende middelklasse. Denne tendens aflæses tydeligt i stigningen fra 2011, hvor man havde 

178,4 mio. digitale købere, frem til det forventede antal på 423,4 mio. i 2016. Det giver en dermed 

en vækst på mere end 230%.  

Det folkerige land, Indien, er fortsat mere tilbageholdende i forhold til at handle varer og produkter 

via de online butikker. I 2011 var der således kun 14,5 mio. registrerede digitale købere. Dette tal 

forventes dog at øges til 41,8 mio. i 2016. En stigning på næsten 290%. 

Også det Indonesiske marked forventes at gennemgå en ekspotentiel vækst i antallet af digitale 

køber over de kommende år. I 2011 var der 2 mio. købere. I 2016 forventes antallet at nå nye højder 

med 8,7 mio. købere. En stigning på mere end 400%.  

Omvendt ser vi en mere moderat tendens på det europæiske marked. Vesteuropa forventer en 

stigning i antallet af digitale købere på omkring 25% i perioden fra 2011-2016, svarende til 197,3 

mio. købere i 2016. 

Store nationer (og markeder for B&O) som både Tyskland og Storbritannien, forventes tilsammen 

at bidrage med 13,6 mio. nye købere set over hele analyseperioden. Mens vi på det mættede danske 

marked, vil opleve en mindre stigning over de kommende år. Forventningen er at der i 2016 vil 

være 3,1 mio. købere. 

Også Østeuropa og Rusland vil opleve mere beskedne vækstrater over de kommende år. På 

henholdsvis 12,8 % og 11,6% i perioden 2014-2016. 

                                                             
14 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/indbyggere/ 
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Den nordamerikanske region, sammen med USA, går en endnu mere moderat fremtid i møde, med 

estimater på 7,7% og 7,6%, for samme periode. Dermed vil der i 2016 være 175 mio. digitale 

købere i USA. 

Den sidste region som vi har valgt at sætte fokus på er Latinamerika, som i analysen omfatter 

Brasilien og Mexico. For regionens vedkommende, vil man siden 2011 og frem til det forventede 

estimat i 2016, opleve en vækst på knap 100%, fra 50,3 mio. digitale købere i 2011 til 97,5 mio. i 

2016. 

Denne vækst trækkes både af Brasilien og Mexico, som i fremtiden forventer en udviklingsrate på 

henholdsvis 14,1% og 26% i perioden 2014-2016. Tilsammen vil begge lande have 46 mio. digitale 

købere ved udgangen af 2016. 

Ser vi afslutningsvis på den overordnede udvikling i antallet af digitale køber på verdensplan, så var 

der i 2011 792,6 mio. købere. Et antal som forventes vokset til 1321,40 mio. i 2016. En forskel på 

528,8 mio. tilkommere, eller svarende til en stigning på 66,7%. 

Digitale køber på globalt plan, 2011-2016 

Personer i millioner 

Land / Tid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Asien  334,8 391,1 457,6 523,1 5917 653,5 

Kina 178,4 219,8 270,9 322,1 374,9 423,4 

Indien 14,5 19,2 24,6 30 36,2 41,8 

Indonesien 2 3,1 4,6 5,9 7,4 8,7 

       

Vesteuropa 156,8 168,6 178,8 186,1 192,1 197,3 

Tyskland 38,2 41,2 43,3 44,4 45,2 45,9 

Storbritannien 33 34,8 36,5 37,5 38,2 38,9 

Danmark 2,5 2,7 2,9 3 3 3,1 

       

Nordamerika 156,7 164,2 171,3 178,8 185,8 192,6 

USA 143,4 149,8 156,1 162,6 168,7 175 

       

 63,9 75,2 85,2 95,2 102,5 107,4 
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Østeuropa 

Rusland 19,6 23,1 26,2 29,3 31,4 32,7 

       

Latinamerika 50,3 63,6 73 82,5 90,6 97,5 

Brasilien  19,1 23,7 26,7 29,7 31,9 33,9 

Mexico 5,8 7,2 8,4 9,6 10,9 12,1 

       

Total på 

verdensplan 792,6 903,6 1.015,80 1.124,30 1.228,50 1.321,40 

 

I forbindelse med den teknologiske faktor, inddrager vi som sidste led i analysen statistik der 

vedrører størrelsen på det gennemsnitlige B2C E-handel salg, pr. digital køber. Vi retter igen fokus 

mod de respektive lande, samt perioden fra 2011-2016. Netop denne type data er særligt interessant 

at se nærmere på, da det vil fortælle os i hvilken grad de forskellige nationer udviser villighed og 

åbenhed overfor køb via E-handel.  

 

Som det fremgår af nedenstående skema, så de tre størst forbrugende nationer i 2011 Storbritannien 

(3.304 USD), dernæst USA (2.104 USD), mens Danmark stod for det tredje største forbrug (2.064 

USD).  

Samme resultat gjorde sig gældende sidste år i 2013, ligesom det forsat forventes at være de 3 

nationer der i 2016 står for de største gennemsnitlige onlinekøb. Således estimeres Storbritanniens 

forbrugere i gennemsnit at købe for 4.722 USD pr. køber, USA for 2.937 USD og Danmark for 

2.787 USD. 

Ser vi udover de europæiske grænser, så springer særligt de kinesiske forbrugere igen øjnene. i 

2011 blev der i gennemsnit køb for 318 USD pr. køber, det tal forventes at stige til 1.039 USD i 

2016, en stigning på over 300%.  

I 2016 forventes Tyskland at købe for 1.438 USD, Indien for 724 USD, Indonesien for 516 USD, 

Mexico for 1.065 USD, Brasilien for 806 USD og Rusland for 758 USD. 

Det totale gennemsnit på verdensplan forventes at udvikle sig fra 1.162 USD pr. køber i 2011 til 

1.513 USD i 2016. 
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Gennemsnitligt B2C E-handel salg pr. digital køber på globalt plan, 2011-2016 

Beløb opgjort i USD 

Land / Tid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nordamerika 2.044 2.221 2.388 2.542 2.695 2.847 

USA 2.104 2.293 2.466 2.626 2.785 2.937 

       

Vesteuropa 1.597 1.738 1.865 1.998 2.120 2.222 

Storbritannien 3.304 3.585 3.878 4.194 4.501 4.722 

Danmark 2.064 2.185 2.286 2.485 2.660 2.787 

Tyskland 997 1.141 1.224 1.306 1.372 1.438 

       

Asien 743 850 947 1.057 1.123 1.179 

Kina 318 501 670 852 956 1.039 

Indien 597 632 665 691 708 724 

Indonesien 282 337 391 437 480 516 

       

Latinamerika 549 578 620 669 686 704 

Mexico 721 854 952 1.030 1.049 1.065 

Brasilien 730 717 741 792 800 806 

       

Østeuropa 497 549 587 628 650 665 

Rusland 569 628 670 715 738 758 

       

Totalt gennemsnit på 

verdensplan 1.162 1.243 1.318 1.399 1.459 1.513 

 

Ud fra en overordnet betragtning, så kan man meget vel antage at den teknologiske faktor vil spille 

en afgørende brik i det samlede billede, når der skal udarbejdes en strategi for den fremtidige 

afsætning af B&O PLAY produkterne via E-handel.  

Som den bearbejdet data tydeligt viser gennemgår samtlige udvalgte lande en positiv tendens over 

de kommende år. Vi vil dog særligt fremhæve det kinesiske marked som værende ekstra interessant 
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for B&O. Et marked som fortsat huser et enormt vækstpotentiale. Også det mere udviklede 

amerikanske marked, vil i fremtiden opleve store vækstrater og øget forbrug via E-handel. Ligesom 

de traditionelle og etablerede B&O markeder, Storbritannien, Tyskland og Danmark udviser en 

veludviklet købelyst.   

En kortfattet konklusion på vores (P)EST-analyse, er at samtlige udvalgte lande kan være 

interessante markeder for B&O. Det er dog vores opfattelse af nogle er mere parate og veludviklede 

i forhold til købelysten af onlineprodukter end andre. Det gælder særligt for de store vestlige 

industrinationer: USA, Storbritannien og Tyskland. Men også Kina har gennemgået en kolossal 

udvikling, og huser alene på baggrund af de økonomiske forhold et enormt afsætningspotentiale. 

Derudover er det vores opfattelse at eksempelvis Next-11 landende viser mere umodne tendenser, 

og derfor vil det være mere fordelagtigt, hvis man primært fokuserer en E-handelsstrategi mod de 

føromtalte markeder. For over tid at ekspandere til de øvrige lande i vores analyse. 

3. Nøgletalsanalyse 

I det følgende vil vi foretage en nøgletalsanalyse af B&O´s rentabilitet, indtjeningsevne, 

kapitaltilpasningsevne, samt soliditeten og likviditeten i et forsøg på at komme med en overordnet 

vurdering af den økonomiske situation her og nu, samt hvorledes de står rustet til fremtidige 

økonomiske initiativer. Fremtidige økonomiske initiativer som vi senere i rapporten går yderligere i 

dybden med. 

Vores analyse er baseret på tal fra de seneste fem regnskabsår
15

, samt tallene for de 3 første 

kvartaler i regnskabsåret 2013/2014
16

. Analysen omfatter følgende nøgletal:  

 Rentabilitet 

 Afkastningsgraden (AG) 

 Overskudsgraden (OG) 

 Aktivernes omsætningshastighed (AO) 

 Egenkapitalens forrentning (EKF) 

 

 

                                                             
15 BANG & OLUFSEN årsrapport 2012/13, samt årsrapport 2011/12. 
16 BANG & OLUFSEN delårsrapport, 3. kvartal 2013/14. 
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Indtjeningsevnen 

 Dækningsgrad (DG) 

 Kapacitetsgraden (KG) 

 Nulpunktsomsætning 

 Sikkerhedsmargin 

Kapitaltilpasningsevnen  

 Varelagrenes omsætningshastighed (LOH) 

 Varedebitorernes omsætningshastighed (DOH) 

Soliditet og likviditet 

 Soliditetsgraden 

 Likviditetsgrader 

Selve beregningerne er kalkuleret ud fra normal regnskabspraksis, samt de formler vi i faget 

Erhvervsøkonomi har arbejdet med jfr. bogen: Økonomistyring og budgettering, af Jens Ocksen 

Jensen, 7. Udgave. 

 3.1 Rentabilitet 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 3. Kvartal 

(ÅTD) 

2013/14 

Afkastningsgraden -20,60% -1,60% 2,80% 5,20% -7,70% -2,50% 

Overskudsgraden -17,70% -1,20% 2,10% 4,10% -6,70% -2,96% 

Aktivernes 

Omsætningshastighed 

1,02 1,06 1,13 1,11 0,99 0,74 

Egenkapitalens 

Forretningen 

-25,80% -2,30% 1,80% 4,60% -9,80% -4,8% 

3.2 Afkastningsgraden 

Afkastningsgraden har været svingende over hele analyseperioden. Fra et minus på over 20% i året 

2008/09, som et resultat af finanskrisens indtog. Hvorefter positive resultater og øget balancesum i 

årene 2010-12, skaber en positiv AG, inden kurven igen knækker i det seneste regnskabsår med en 

negativ grad på –7,7%. Hvilket bl.a. skal ses som en direkte afspejling af lavere omsætning, øget 

omkostninger, samt et negativt resultat. Ser vi på den forretningsmæssige del, så viser det sig at 
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B&O ved seneste årsregnskab har kæmpet med faldende nettoomsætning for de traditionelle AV 

produkter, i forhold til året forinden. Som særligt skyldes udfordrende markedsforhold i Europa, 

som fortsat er B&O´s største marked. Derimod har B&O PLAY bidraget positivt til udvikling med 

fortsatte omsætningsstigninger, primært via de fysiske detailbutikker. E-handlen har ligeledes 

gennemgået en positiv udvikling siden lanceringen af B&O PLAY´s hjemmeside og de 

tredjepartsdistributionsaftaler (bl.a. med Apple), der blev indgået i år 2011. Således er omsætningen 

vokset fra 20,2 mio. DKK det første regnskabsår i 2010/2011, til efterfølgende 47,7 mio. DKK 

(2011/12), til 59 mio. DKK (2012/13), mens der for de 3 første kvartaler at det indeværende 

regnskabsår allerede er blevet omsat for 104,5 mio. DKK. Derudover har forretningsområderne 

indenfor B2B segmenterne ligeledes båret præg af stor optimisme og fremgang. Dog kan vi ud fra 

AG ikke på nuværende tidspunkt anse denne som værende tilfredsstillende for B&O. 

3.3 Overskudsgraden 

I tæt sammenhæng med AG, så har overskudsgraden ligeledes været igennem en periode med store 

udsving, både positive og negative. OG kan således også være med til at forklare hvorfor at AG har 

udviklet sig som den har, da begge nøgletal bl.a. er kalkuleret ud fra resultatet af primær drift 

(EBIT). Dermed forekom det største underskud igen i årene ved finanskrisens udbrud, samt igen 

ved det seneste årsregnskab.  

3.4 Aktivernes omsætningshastighed 

Ser vi på den anden af de faktorer som påvirker afkastningsgraden, ser vi også her svingende 

resultater som kan relateres til fald og stigninger i både nettoomsætningen og balancesummen. Set 

over hele perioden oplever vi dog et fald på lidt over -3%, således at vi i år 2012/13 ligger med en 

omsætningshastighed på under 1. Hvilket i fagsprog defineres som en forringet 

kapitaltilpasningsevne, og som umiddelbart kan synes som værende utilstrækkelig. For at verificere 

denne påstand kunne man med fordel i en mere dybdegående analyse benchmarke nøgletallet til én 

eller flere konkurrenter i branchen. 

3.5 Egenkapitalens Forrentning 

Afslutningsvis kigger vi på egenkapitalens forrentning, som er steget fra en negativ forrentning på  

–25,8% i år 2008/09, til en fortsat negativ, om end forbedret forrentning i 2012/13 på 9,8%.  
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Set i et bredere investerings-/forrentningsperspektiv, så ligger EKF over hele perioden (med 

undtagelse af år 2011/12) på et utilfredsstillende niveau, set i forhold til den lange obligationsrente, 

som pt. er opgjort til 3,24%
17

. 

 

Konklusionen på vores rentabilitetsanalyse er overordnet set, at B&O på nuværende tidspunkt står i 

en økonomisk besværet tid, hvor de siden finanskrisen har kæmpet med at vende en generelt 

negativ udvikling til fortsat optimisme og positive resultater. Det lader dog til at Tue Mantoni´s 

strategiplan, som bl.a. inkluderer det nye B&O PLAY koncept oplever en succesfuld 

implementering og bidrager med positivt afkast, på trods af svære markedsbetingelser over den 

seneste periode på 5 år. Dér hvor vi primært ser faresignaler for B&O´s fremtidige økonomiske 

formåen, er via overskuds- og afkastningsgraden, som begge dybest set siger noget om hvorvidt 

man evner at tjene penge og genere overskud til eks. nye investeringer. Derfor må det konkluderes 

at B&O står i en økonomisk situation der kræver et yderligere fokus fra ledelsens og bestyrelsens 

side, med evt. nye tiltag. 

3.6 Indtjeningsevnen 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 3. Kvartal 

(ÅTD) 

2013/14 

Overskudsgraden (OG) (i 

%) 

-17,70% -1,20% 2,10% 4,10% -6,70% -2,96% 

Dækningsgraden (DG) (i 

%) 

39,6% 39,4% 40,3% 40,4% 38,9% 42,0% 

Kapacitetsgraden (KG) 

(antal gange) 

0,69 0,97 1,05 1,11 0,85 0,93 

Nulpunktsomsætningen 

(i tkr.) 

4.038 2.847 2.718 2.704 3.297 2.207 

Sikkerhedsmargin (i %) -44,76% -3,10% 5,19% 10,10% -17,17% - 6,99% 

3.7 Overskudsgraden 

Se kommentar til OG ovenfor under afsnittet rentabilitet. 

                                                             
17 http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx 
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3.8 Dækningsgraden 

Dækningsgraden har gennem perioden på de seneste fem regnskabsår ligget stabilt omkring 40%, 

plus/minus 2%. Denne udvikling skal aflæses i den sammenhæng der er mellem udviklingen i 

omsætningen og produktionsomkostningerne. Omsætningen har svinget i intervallet 2,7-3,0 mia. 

DKK. Mens produktionsomkostningerne har ligget i niveauet omkring 1,6.-1,8 mia. DKK.  

DG for de første 3. kvartaler af det indeværende årsregnskab viser den bedste balancering mellem 

omsætning og produktionsomkostninger i forhold til analyseperioden, med en DG på 42%. Dette 

skyldes særligt en reduktion af produktionsomkostningerne, om end at omsætningen ligeledes er 

reduceret, så er DG forholdsmæssigt blevet forbedret. 

3.9 Kapacitetsgraden 

DG i forhold til kapacitetsgraden viser at B&O har kæmpet med at få dækningsbidraget til at dække 

kapacitetsomkostningerne i årene 2008-2010, det samme gælder for den seneste periode fra 2012 til 

d.d.  

De relativt høje kapacitetsomkostninger kan tilskrives et øget fokus på hyppigere 

produktlanceringer, som har fået udviklingsomk. til at stige. I relation hertil ser man samtidig en 

stigning i distributions- og marketingsomk. Årets første 3. kvartaler viser indtil videre også 

udfordringer med at opretholde en tilstrækkelig høj KG til, at kunne præsentere et positivt 

indtjeningsbidrag. 

3.10 Nulpunktsomsætningen 

Nulpunktsomsætningen har indenfor de seneste fem regnskabsår ligget i intervallet 2.2-4,0 mio. 

DKK, hvilket forklarer at B&O´s omsætning i denne periode har kunnet bære at falde til dette 

niveau, inden dækningsbidraget vil være for småt til at kunne dække kapacitetsomkostningerne 

(samt de finansielle omk.).  Seneste udvikling for indeværende regnskabsår, viser en 

nulpunktsomsætning tæt ved 2,2 mio. DKK. 

3.11 Sikkerhedsmargin 

Sikkerhedsmarginen viser hvor meget at omsætningen potentielt kan falde, før B&O vil opleve tab 

og en omsætning der ikke i tilstrækkelig grad, vil kunne dække både de variable og faste 

omkostninger. Igen ser vi at de år med høje kapacitetsomk. hvor bundlinjen samtidig har været 

negativ, at sikkerhedsmarginen går i minus som et naturligt udtryk for at omsætningens størrelse har 

været utilstrækkelig. Det samme gør sig gældende for de indeværende 3. kvartaler, som hidtil har en 

negativ sikkerhedsmargin på 6,99%. 
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Overordnet set må vi i forhold til indtjeningsevnen konkludere, at denne er presset, og generelt har 

været svigende. Seneste udvikling viser en fortsat negativ tendens, hvilket kan tilskrives en 

omsætning der ikke tilsvarer det omkostningsniveau man har etableret i forbindelse med investering 

i udvikling og markedsføring af nye produkttiltag, fra blandt andet B&O PLAY. 

3.12 Kapitaltilpasningsevnen 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 3. Kvartal 

(ÅTD) 

2013/14 

Varelagrenes 

omsætningshastighed 

(VLO) (antal gange) 

2,82 2,97 3,04 2,69 3,00 1,93 

Varedebitorernes 

omsætningshastighed 

(VDO) (antal gange) 

6,84 6,61 7,85 5,57 6,34 3,33 

3.13 Varelagrenes Omsætningshastighed 

Vedrørende B&O´s evne til afsætte deres varelager, så viser varelagerenes omsætningshastighed en 

svingende tendens. Vi ser en stigning i perioden fra 2008-2011, fra 2,82 til 3,04. Hvorefter at VLO 

falder til 2,69, for igen af stige til 3,00 i år 2012/13.  

VLO for 3. kvartal 2013/14, viser en hastighed på 1,93. Generelt kan VLO synes værende lav, for at 

give en nærmere vurdering, mener vi at man med fordel kunne benchmarke i forhold til 

konkurrenter, da det vil give et mere retvisende billede af hvad der er karakteristisk for denne 

branche. 

3.14 Varedebitorernes Omsætningshastighed 

Udviklingen i varedebitorernes omsætningshastighed, viser hvorledes B&O formår at styre 

kredittiden overfor deres kunder. Laver vi en omregning af VDO til i stedet at omfattet kreditdage 

(365/VDO=kreditdage). Så ser vi, at man i 2008/09 tilbød sine kunder en kredittid på 53 dage, 

herefter har kredittiden udviklet sig til 55, 46, 64, 57 og senest 81 dage for de tre første kvartaler af 

2013/14. Hvilket betyder at B&O på den baggrund forringer deres likviditet, da de har 

tilgodehavender hængende ude ved kunderne i længere tid ad gangen. 
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Overordnet må vi konkludere at B&O´s kapitaltilpasningsevne har været svingende i 

analyseperioden. Særligt den forlænget kredittid anses som en negativ udvikling, da det forringer 

likviditeten. Dog har varelagerets omsætningshastighed vist positiv fremgang. 

3.15 Soliditet og likviditet 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 3. Kvartal 

(ÅTD) 

2013/14 

Soliditet (S) (i %) 58,06% 58,39% 61,32% 56,22% 59,52% 55,77% 

Likviditetsgrad 1 (LG1) 

(ekskl. 

Varebeholdninger) 

1,11 1,08 0,93 0,83 0,85 0,80 

Likviditetsgrad 2  (LG2) 

(inkl. Varebeholdninger) 

1,99 1,90 1,79 1,53 1,54 1,45 

3.16 Soliditet 

Et af de nøgletal som fortæller noget om hvorvidt en virksomhed er rustet til tab, er 

soliditetsgraden. I B&O´s tilfælde har denne svinget mellem 56,22% og 61,31% fra år 2008-2013.  

Seneste opgørelse for indeværende regnskab viser for de første 3. kvartaler en grad på 55,77%. Alt i 

alt må denne anses som værende mere end tilfredsstillende, da man typisk vurderer at en etableret 

virksomhed på ligge over 30-40%. 

3.17 Likviditetsgrad 1 

Likviditetsgraden ekskl. varebeholdninger har siden år 2008 været inde i en negativ tendens, med 

fald hvert eneste år lige siden. I 2008 udgjorde den således 1,11, mens de seneste opgørelser viser 

0,80 for de 3 første kvartaler af 2013/14. Hvilket blandt andet skal ses som et resultat af et generelt 

årligt fald i de likvide aktiver. Likviditetsgraden er pt. så lav at man ikke vil være i stand til, at 

dække den kortfristede gæld og betale sine kreditorer her og nu, med den størrelse som de likvide 

aktiver udgør. 

3.18 Likviditetsgrad 2 

Samme tendens som vi så ovenfor, gør sig ligeledes gældende for likviditetsgraden inkl. 

varebeholdninger. Der har siden år 2008 også været i fald i varelageret, hvilket har reduceret graden 

fra 1,99 til 1,45 i det seneste kvartalsregnskab. Graden her vidner dog om at man med hjælp fra 
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varebeholdningen vil være i stand til at afregne med sine kortfristede kreditorer, hvis det blev 

nødvendigt.  

Overordnet set vurderes soliditeten og dermed B&O´s evne til at bære tab, at befinde sig på et 

meget tilfredsstillende niveau under hele analyseperioden. Omvendt har likviditetsgraden ekskl. 

varebeholdninger gennemgået en meget negativ udvikling og vurderes pt. som værende 

utilfredsstillende, mens at likviditetsgraden inkl. varebeholdninger opretholder en vis troværdighed 

overfor virksomheden kortsigtede kreditorer. 

3.19 Delkonklusion på nøgletalsanalysen 

Afslutningsvis kan vi ud fra ovenstående analyse af B&O´s nuværende økonomiske situation, 

konstatere at de på flere område kæmper med utilfredsstillende finansielle resultater. Det angår 

både rentabilitet og indtjeningsevnen, som begge er ramt af et svigtende salg fra bl.a. det 

europæiske marked, som traditionelt løfter en stor del af B&O´s omsætning. Omvendt så har B&O 

PLAY bidraget positivt til omsætningen, dét på trods har man dog fortsat problemer med at 

balancere indtægter og udgifter, hvilket også tydeligt fremgår af en negativ overskudsgrad. Det er 

derfor på længere sigt afgørende at man igen formår at skabe vækst og øget omsætning. En vækst 

der eksempelvis kunne komme fra en yderligere satsning på E-handel. 

Dertil skal det dog nævnes at B&O på trods at udeblivende resultater, er i en finansiel velpolstret 

situation, med en meget positiv soliditetsgrad på godt 60 %, og de vurderes derfor også til at være 

rustet til eventuelle udfordringer eller nye investeringsinitiativer. 

4. Ansoffs Vækstmatrix 

I forbindelse med vores analyse af B&O´s nuværende strategiske situation, med fokus på E-handel, 

har vi valgt at dykke ned i hvorledes deres vækststrategi er udformet, for på den måde at danne os et 

bedre overblik over det fremtidige vækstpotentiale, samt hvilke overvejelser B&O har gjort sig. Til 

dette anvender vi Ansoffs vækstmatrix. 

Efter at Tue Mantoni tiltrådte som ny adm. direktør tilbage i år 2011 lancerede han strategiplanen 

Faster, Leaner, Stronger
18

. En strategiplan som havde til formål at realisere B&O´s fulde potentiale, 

som i forhold til omsætningen estimeres til at ligge i intervallet 8-10 mia. DKK. Mod en faktisk 

omsætning på ca. 2,8 mia. DKK. i 2011. 

                                                             
18 http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual-
reports/Annual_Report_1011_DA.pdf 
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Som et led i denne strategiplan, var det forventningen at en del af væksten skulle trækkes fra nye og 

hyppigere produktlanceringer, samt fra en helt ny og særlig produktlinje – nemlig B&O PLAY. 

Forventningen var ligeledes at man med denne massive satsningen, ville få mulighed for at nå ud til 

nye kundegrupper som ikke tidligere havde handlet B&O – den digitale generation som man kalder 

målgruppen. Derudover var det forhåbningen at man ville ramme kunderne mere global. 

I regnskabsåret 2011/12 oprettede B&O 6 såkaldte ”must-win-battles” som en tilføjelse til 

strategiplanen. Blandt disse fokusområder var blandt andre fokus på en bedre distribution, samt 

selve lanceringen af B&O PLAY. I selv samme periode kom de første B&O PLAY produkter 

således ud i butikkerne, samt for første gang i B&O´s historie udvidede man sine salgskanaler til 

også at omfatte en onlinebutik. Udover B&O´s egen onlinebutik, er der siden hen blevet indgået 

aftaler med Apple om afsætning af B&O PLAY produkter via deres salgskanaler, i et forsøg på at 

udbrede kendskabet og samtidig komme endnu tættere på den primære målgruppe. 

Siden implementeringen af ovenstående tiltag, har B&O PLAY udviklet sig fra en helt ny 

produktkategori, til på få år at udgøre et væsentligt strategisk forretningsområde. Den totale 

omsætning udgjorde i regnskabsåret 2012/13 ca. 2,8 mia. DKK. Hvoraf B&O PLAY tegnede sig for 

532 mio. DKK.   

Ud af de 532 mio. DKK., er en andel på 59 mio. DKK. afsat via enten B&O´s egen hjemmeside, 

eller de øvrige tredjepartsdistributører, såsom Apple. Ser vi på indeværende regnskabsår 2013/14 

ligger omsætningen via e-handel allerede på 104,5 mio. DKK. Hvilket må anses som en væsentlig 

fremgang, ikke mindst i lyset af at B&O´s erfaring med e-handel, som nævnt dækker over de 

seneste par regnskabsår. 

Overordnet set kan vi konkludere at B&O i forhold til deres ”onlinestrategi”, forsøger at øge 

væksten igennem organisk vækst, netop via en koncentreret indsats mod et nyt marked, ny 

målgruppe, samt gennem nye tilpassede produktløsninger for denne nye målgruppe/marked. 

Hvordan forbrugernes villighed til at handle B&O online, kommer vi yderligere ind på i forbindelse 

med vores spørgeskemaundersøgelse, som muligvis kan give en nogenlunde indikation af hvordan 

fremtidens afsætningspotentiale kunne forventes at se ud. 
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5. Spørgeskemaundersøgelse 
19

 

I dette afsnit vil vi komme nærmere ind på forbrugernes holdning til køb via e-handel, og hvad de 

ligger vægt på. Yderligere har afsnittet det formål, at bekræfte eller afkræfte en af rapportens 

hypoteser, nemlig om vores antagelse om kendskabsgraden til B&O Play, er så lille som vi antager 

den er blandt forbrugerne. Ud fra en analyse af vores indsamlede datamateriale kommer vi nærmere 

ind på, hvor stor kendskabsgraden til B&O er, og hvor mange ud af dem der så har kendskab til 

Play serien. Efterfølgende vil vi se på, om Quirky-konceptet ville kunne være aktuelt for B&O og 

yderligere udlede af datamaterialet, hvilke faktorer der kan være med til at få deres webshop til at 

blive en succes. 

5.1 Info om dataindsamlingen 

Spørgsmålene er udarbejdet i SurveyXact, og er blevet distribueret på Facebook via vores egne 

personlige sider og diverse relevante grupper. Desuden er spørgeskemaet distribueret ud til en 

udvalgt mailgruppe til danske studerende på Aalborg Universitet. Dataindsamlingen var åben i 

perioden 12/02-2014 til 12/4-2014.  Vi gør brug af de 254 respondenter, der er i aldersgruppen 18 

til 35 år, da B&O PLAY´s serie er tilegnet den digitale generation
20

. Vi har desuden korrigeret for 

manglende repræsentativitet blandt mænd, så den svare til en 50/50 fordeling. 

  

 

Figur 1 - Fordeling af køn - kilde Spørgeskema undersøgelsen 

 

                                                             
19 Bilag 1 (Spørgeskemaundersøgelse kvantitativ  data) 
20 Reference?? 



 29 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Kender du B&O? - kilde Spørgeskema undersøgelsen 

Ud fra overstående Figur 2 ses det, at det kun er 3 respondenter der ikke har kendskab til B&O, dvs. 

at 98,8 % af alle de respondenterne har kendskab til B&O som virksomhed. Så vi kan derfor antage 

at B&O i sig selv ikke har noget problem med kendskabsgraden, da stort set alle ved hvem B&O er 

i vores spørgeskemaundersøgelse.  Dette udleder sig så til det næste spørgsmål, hvor stor en andel 

af respondenterne har kendskab til B&O Play serien. 

  

 

 

 

 

Figur 3 - Kender du B&O Play? - kilde Spørgeskema undersøgelsen 

I Figur 3 ses det, at hele 186 ud af de 254 respondenter der ikke har kendskab til B&O Play serien. 

Dvs. at 73,2 % af alle respondenterne ikke kender til B&O Play. Dette vil vi antage er en alt for stor 

andel, set i lyset af, at alle kender B&O. Især når denne produktserie er noget B&O satser på 

fremadrettet. Hvilke distributions- & markedsføringskanaler de 26,8 % respondenter så kender 

B&O Play serien fra, vil vi kigge nærmere på i figur 4 og figur 5. 
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Ja	

Nej	
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Figur 4 - Hvis ja, hvor fra? - kilde Spørgeskema undersøgelsen 

I spørgsmålet til Figur 4 og 5, har respondenterne haft mulighed for at vælge flere end et svar. Der 

er flest af respondenterne (27,15 %), der kender B&O Play serien igennem internettet.  Hvilket kan 

antyde at B&O har haft forholdsvis succes med at brande sig den vej igennem, dog er det stadig en 

meget lille del der har kendskab igennem internettet.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Ejer du et B&O Play produkt - Kilde spørgeskemaundersøgelsen 
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Figur 5 - Hvis ja, hvor fra?  i %. – kilde  Spørgeskema undersøgelsen 
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I figur 6 ses det, at det er 8 ud af de 68 respondenter der kender B&O Play, som også ejer et B&O 

Play produkt. Dvs. 11,76 % af dem der har kendskab til B&O Play rent faktisk også ejer et produkt. 

Dette må siges at være fornuftigt. Hvilket bekræfter os i, at det højst sandsynligt er 

kendskabsgraden der er B&O PLAY’s primære udfordring og ikke selve produktet i sig selv.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Indflydelse - kilde Spørgeskema undersøgelsen 

Som en alternativ markedsføring har vi nævnt tidligere i rapporten Quirky konceptet, derfor har vi 

stillet respondenterne et ledende spørgsmål angående dette. Figur 7 viser at godt 1/3 af 

respondenterne ville overveje at købe et B&O Play produkt, hvis de kunne have indflydelse på 

produktudviklingen. Nedenfor ses en kommentar fra en respondent der beskriver begejstringen 

omkring dette: 

Omkring produktudviklingen: 

“Idét jeg ikke helt er klar over hvad dette "B&O PLAY" er, men godt kunne forestille mig det, 

tænker jeg at det bestemt kunne være fedt, selv at være med til at modellere produkter/ne. På 

den anden side har jeg personligt altid set B&O som en suveræn lydproducent, og ligeledes 

sidder deres design i skabet de fleste gange. Det er stilrent, og vil måske ikke ligne dem at gå på 

kompromis med disse ting, med mindre at det bliver en feature for den enkelte kunde, hvor det 

er muligt at lave små "tweaks" på det enkelte design som f.eks. farve eller lign, og ikke et 

fastlagt design af kunderne (hvis du forstår hvor jeg vil hen ad)... Jeg kan personligt godt lide 

selv at kunne bestemme hvordan mine ting skal se ud, og specielt hvis man smider så mange 

penge efter et lydsystem, kunne det være noget "ekstra" selv at kunne have indflydelse på 

indholdet og udseendet af det man køber.” 
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Da der er 31% der synes dette kunne være interessant, mener vi bestemt det er et tiltag B&O bør 

overveje i fremtidig markedsføring af deres B&O Play brand for, at skabe yderligere vækst. 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - foretrukne salgskanal - kilde Spørgeskema undersøgelsen 

I Figur 8 ses det at hovedparten 73,91 % foretrækker, at handle i butik fremfor e-handel. I denne 

forbindelse viser en rapport fra dansk e-handel, at der er fremgang i salget af elektronik over 

internettet.
 21

  10,28 % har ingen præferencer til hvor de fortrækker at handle. De sidste 15,81 % 

foretrækker at handle over nettet. De specifikke årsager som respondenterne har nævnt til dette, vil 

vi komme ind på senere i dette afsnit. 

5.2 Udtalelser for webshop 

Alle vores respondenter har haft mulighed for, at uddybe deres holdning om valg af købskanal. Ud 

fra dette vil se nærmere på de faktorer, som B&O bør være opmærksomme på ved en øget fokus på 

e-handel.  

Negativ værdier webshop 

Nedestående har vi udvalgt 6 kommentarer, der giver indblik i hvilke faktorer der ikke taler for en 

øget fokus på e-handel. 

 “Jeg ønsker at se produktets dimensioner og design i virkeligheden, frem for på en skærm, før jeg 

køber. Især hvad angår produkter i denne prisklasse.” 

“Når det vedrører dyrere produkter, handler jeg helst i fysiske butikker, da 

servicen/vejledningen er bedre. Derudover er jeg mere tryg ved, at kunne aflevere produktet 

igen i en butik, hvis der skulle være fejl/mangler på produktet” 

                                                             
21 http://www.dibspayment.com/sites/corp/files/files/DK/DIBS_Dansk_E-handel_2013.pdf 

73,91%	

10,28%	

15,81%	

Hvilke	steder	foretrækker	du	at	købe	
radio	og	TV	produkter	(TV,	

lydsystemer	etc.)?	

I	fysiske	bu kker	

I	fysiske	bu kker	/	På	
interne et	

På	interne et	



 33 

“Jeg ved ikke så meget om tv, hvorfor det er vigtigt at kunne få hjælp - tekster om produkterne på 

hjemmesider fortæller ikke det jeg skal vide som helt almindelig forbruger.” 

“I fysiske butikker har man mulighed for at spørge medarbejderne yderligere om det eventuelle 

specifikationer radio og TV produkterne måtte have.” 

“Så kan man se produktet fysisk inden man køber det. Hvis produktet går i stykker er det 

nemmere at reklamere i en fysisk butik, bedre service ift. spørgsmål og reklamation eller 

reparation.” 

“Det betyder ikke specielt meget, og kommer an på produktet. Hvis jeg skulle købe B&O ville jeg 

gøre det i en fysisk butik, da det er så eksklusivt et mærke og derfor behøver god vejledning.” 

Jfr. overstående kommentarere fra respondenterne, kan vi forstå at respondenterne ligger vægt på, at 

opleve varen fysisk inden de køber. Derudover er der en del kommentarer der indikere, at service 

og vejledning fra butikkens personale vægtes højt. Der er ligeledes en del respondenter der føler en 

tryghed ved at handle i butik fremfor e-handel. De mener det er nemmere og mere sikkert at 

reklamere på et produkt, samt få produktet repareret via en butik sammenlignet med e-handel.  

Derfor kan det være en meget god idé, at gøre meget ud af brugervenligheden ved køb via e-handel. 

Her tænkes der på, at gøre platformens informationer let tilgængelige.  

Positive udtalelser for webshop 

Nedestående har vi udvalgt 5 kommentarer der giver indblik i hvilke faktorer, der taler for en øget 

fokus på e-handel. 

“Det er billigst at købe på nettet og hente information om produktet pris, god tid til at 

undersøge produkterne” 

 “Fordi så behøver jeg ikke nødvendigvis bekymre mig om transport hjem.” 

“Fysiske butikker: en (falsk) form for tryghed i forhold til ikke at blive snydt, På internettet: det 

mindre krævende og man kan nemmere sammenligne mange produkter.” 

“Jeg plejer at undersøge et produkt grundigt på forhånd før jeg køber det. Derfor har jeg ikke 

brug for at se/føle det i en butik før køb.” 

“Det er rart at handle via internettet da man ikke behøver at tage hensyn til åbningstider og man 

skal ikke bruge tid og penge på at komme til butikken..” 
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via	B&O	PLAYs	egen	hjemmeside,	hvor	stort	et	beløb	

ville	du	så	være	tryg	ved	at	købe	for.		

Jfr. overstående kommentarer fra respondenterne kan vi forstå, at pris er en væsentlig faktor for at 

de handler på nettet. Foruden pris ligger respondenterne vægt på fleksibiliteten ved e-handel. Såsom 

det skal være nemt at sammenligne specifikationer. Man kan handle alle døgnets 24 timer, og man 

kan få leveret lige til døren og derved slipper for at skulle ned i butikken. Derfor er det en vigtig 

faktor at B&O’s webshop i høj grad lever op til de forventninger som der nævnes ovenfor.  

Hverken for eller imod udtalelser 

Nedestående har vi udvalgt 4 kommentarer, der taler for begge distributionskanaler.  

”Foretrækker at se det i butikker og evt. få info og hjælp - men køber gerne på nettet hvis det er 

billigere.” 

 ”Service og pris er vigtigere end sted” 

 ”Rart at se varen i en butik, men køber altid på nettet, hvor de bedste tilbud findes” 

”Jeg har ikke nogen bestemte præferencer, jeg har både købt på internettet og i fysiske butikker 

tidligere. Kommer ofte an på om der er forskel i priser.” 

Jfr. de udtalelser fra respondenterne der hverken taler for eller imod øget fokus på E-handel,  kan vi 

forstå at de ofte tager ned i butikken for at få hjælp, men tager efterfølgende hjem for at købe det på 

internettet grundet prisforskellen. Jfr. udtalelserne fra respondenterne er det vigtigt ikke, at 

prisdifferentiere sig fra detailbutikkerne, men at få detailbutikkerne og e-handel til at fremstå som 

en enhed over for forbrugerne, for ikke at udøve kannibalisme imellem omtalte salgskanaler.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Forbrug på nettet  - kilde Spørgeskema undersøgelsen 
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I Figur 9 ses det hvor meget respondenterne er villige til, at handle for via E-handel. 39,68 % finder 

ikke prisen afgørende. E-handlen er i fuld vækst på trods af krisetider, men væksten i salget via E-

handel er stigende, og trygheden ved at handle via internettet er stigende.
22

 

5.3 Delkonklusion Spørgeskemaet 

Vi kan derved bekræfte vores hypotese angående den manglende kendskabsgrad til B&O PLAY´s  

målgruppe (18 til 35 årige), da det kun er godt ¼ af de adspurgte respondenter der kender B&O som 

også har kendskab til B&O PLAY. 1/8 af dem der kender B&O PLAY serien ejer selv et produkt 

derfra. Umiddelbart er der intet galt med produktet, men lav kendskabsgrad. Et øget fokus på E-

handel antager vi vil kunne gavne, og muligvis sikre B&O PLAY´s vækst i omsætningen. På 

baggrund af vores kendskab til e-handlens fremmarch, og at det er den største del af respondenterne 

(27,15 %) der har kendskab til B&O PLAY via internettet, finder vi det derfor som en god ide for 

B&O fremadrettet, at sikre en god E-handel ved et øget fokus på dette område, for at ikke at miste 

kunder fra deres målgruppe der evt. ville ty til andre brands. Dette høje service niveau kan sikres 

ved at gøre informationer nemmere tilgængelige på deres platform. Vi ser ikke B&O PLAY´s priser 

via e-handel som nogen problemstilling, da 39,68 % af respondenterne er trygge ved at forbruge 

store summer via. E-handel. Godt 1/3 af respondenterne finder Quirky konceptet som et interessant 

koncept. Vi ser det derfor som en god mulighed for B&O PLAY at implementere dette koncept for, 

at kunne øge deres kendskabsgrad ved at involvere forbrugeren, og derved skabe en mere målrettet 

produktudvikling igennem et unikt innovativt koncept. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 http://www.sansir.dk/Default.aspx?pageid=5901&NewsItemID=5938 
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6 SWOT 

Som afslutning på vores strategiske analyse, opsummerer vi de interne og eksterne forhold som vi 

har fundet væsentlige. Dette gøres i en SWOT-analyse. 

Interne forhold 

Styrker Svagheder 

 Design og kvalitet. 

 Tilpasset prisstruktur til 

målgruppe. 

 Styrkelse af distributionsnetværk. 

 Ambitiøs vækststrategi. 

 Stærk soliditet og likviditet. 

 

 Lav kendskabsgrad til B&O 

PLAY. 

 Lave præferencer for B&O 

PLAY. 

 Lav omsætning fra primære 

målgruppe via E-handel. 

 Utilfredsstillende rentabilitet og 

indtjening. 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

 Generel positiv fremgang i BNP 

væksten på globalt plan 

 Den globale E-handel stiger 

ekspotentielt 

 

 

 

 På nuværende tidspunkt fortsatte 

lave/pressede vækstrater for flere 

etablerede B&O markeder. 

 Kulturel og social mismatch med 

B&O PLAY produkter, I forhold 

til ekspansion på nye fjerne 

markeder  

 

6.1 Stærke sider 

Design / kvalitet 

To af B&O´s absolutte kernekompetencer er og har altid været design og kvalitet. To kompetencer 

vi vurderer der også fremadrettet vil være afgørende for interessen og afsætningen af B&O PLAY 

produkterne til den digitale generation
23

.  

Tilpasset prisstruktur til målgruppe 

Prisen anses som værende en vital faktor i forbindelse med lanceringen og positioneringen af B&O 

PLAY produkterne. I forhold til de traditionelle audio og video produkter, så ligger PLAY-serien 

væsentligt under dette prisniveau. Det skyldes naturligvis at man hovedsagligt forsøger at ramme en 

yngre målgruppe, derfor vurderes den nuværende prisstruktur til at være en styrke i forhold til 

afsætningen. 

                                                             
23 www.beoplay.com/about 
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Styrkelse af distributionsnetværket 

I forbindelse med Tue Mantoni´s tiltrædelse som adm. direktør, blev den nuværende strategiplan: 

Leaner, Faster, Stronger lanceret. Denne inkluderende som tidligere nævnt etableringen af B&O 

PLAY. I kølvandet heraf indgik man aftaler med tredjepartsdistributører, heriblandt Apple, som 

allerede i dag har godt fat i den digitale generation. Derudover oprettede man en webløsning for 

konceptet, med muligheden for at handle de nye produkter online. Denne udvikling ser vi som en 

strategisk vigtig beslutning
24

.  

Ambitiøs vækststrategi 

Som vi blev bekendt med i vores analyse af vækststrategien, så fremsatte man tilbage i 2011 flere 

ambitiøse målsætninger, bl.a. har man en forventning om at nå en omsætningen på 8-10 mia. DKK. 

inden strategiplanens udløb. I et forsøg på at indfri dette ambitiøse mål, oprettede man efterfølgende 

6 såkaldte ”must win battles” som en tilføjelse til strategiplanen. To af fokuspunkterne var, bedre 

distribution og selve lanceringen af B&O PLAY. 

Allerede i dag ser vi at B&O PLAY er blevet et vigtigt strategisk forretningsområde, med en årlig 

omsætning på 532 mio. DKK. (for regnskabsåret 2012/13). Ud af denne omsætning kom 59 mio. 

DKK. fra salget via enten tredjepartsdistribution og/eller e-handel. Et tal der allerede for de 3 første 

kvartaler af indeværende regnskabsår, ligger på 104,5 mio. DKK., en procentmæssig stigning på ca. 

77 %. Dertil mangler salget for sidste kvartal af regnskabsåret 2013/14. 

Stærk soliditet og likviditet 

I forhold til finansiering og evt. låntagning til fremtidige vækstinitiativer, står B&O som 

udgangspunkt i en fordelagtig forhandlingssituation, da både soliditeten og likviditetsgraden inkl. 

varebeholdninger vurderes, at befinde sig på et meget tilfredsstillende niveau. Dermed bliver det 

nemmere at forhandle fremmedkapital til en mere lukrativ rente.   

 

 

 

                                                             
24 jfr. vores analyse af den technologiske faktor i PEST-analysen 
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6.2 Svage side 

Lav kendskabsgrad 

Jfr. B&O´s årsregnskab for 12/13 fremgår det i ”must-win-battles”, at der skal fokuseres på at øge 

kendskabsgraden for B&O PLAY brandet. Dette sker i forbindelse med, at distributionen er blevet 

udvidet med en række nye distributionsaftaler med nye forhandlere i Europa, Asien og USA. 
25

  

Vi har igennem eget spørgeskema konstateret, at B&O PLAY´s kendskabsgrad i Danmark er lav. I 

blandt den digitale generation, de 18-35 år er der knap en fjerde del, altså 26,8 % der kender til 

B&O PLAY brandet. Dette anser vi som værende meget lavt, når B&O brandet i samme 

spørgeskemaundersøgelse har en kendskabsgrad på 98.8 %
26

. Derudover antager vi, at 

kendskabsgraden alt andet lige er væsentlig mindre udenfor Danmarks grænser. 

Lave præferencer for B&O PLAY 

I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne spurgt indtil hvilke radio/tv mærker de 

foretrækker. B&O formåede at skabe præferencer hos 12 % af spørgeskemaets respondenter, 

hvilket er et tal vi i gruppen forventede højere. Denne forventning kommer af at B&O PLAY 

positionerer og markedsfører sig mod den digitale generation, ligesom Samsung og Sony som i 

undersøgelsen lægger væsentligt højere i respondenternes bevidsthed, med hhv. 24% & 20 %. 

Lav omsætning fra primære målgruppe via E-handel 

Sidste årsregnskab 12/13 viser, at afsætningen af B&O PLAY seriens produkter omsatte for omtrent 

532 mio. DKK. og at E-handel samt tredjepartsdistribution udgjorde 11,1 % heraf, altså 59 mio. 

DKK.. For de første 3 kvartaler 12/13, lød omsætningen på 419 mio. DKK. og E-handel samt 

tredjepartsdistributionen udgjorde her 10,5 %. I det indeværende regnskabsårs første 3 kvartaler, ses 

der en væsentlig stigning i afsætningen via de omtalte salgskanaler. De tre første kvartaler for 13/14 

omsatte B&O PLAY serien for 408 mio. DKK., hvor salget via E-handel og tredjepartsdistribution 

udgør 25,6 %, altså en stigning i forhold til sidste år på hele 15,1 pct. point. Omsætningen af alle 

B&O´s forretningsområder udgør for 13/14 2,063 mia. DKK.. Afsætningen via E-handel og 

tredjepartsdistribution udgør heraf kun 5,06 %. Jfr. vores spørgeskemaundersøgelse er der meget få 

                                                             
25 B&O Årsrapport 12/13 side 34 pkt. 2 
26 Se spørgeskema undersøgelse i rapporten.  
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der ejer et B&O PLAY produkt, da kun 3% af respondenter fra den primære målgruppe, ejer et 

B&O PLAY produkt.
27

 

Utilfredsstillende rentabilitet og indtjening 

Rentabiliteten og indtjeningsevnen har som vi kunne konkludere ud fra vores regnskabsanalyse 

været svingende over de seneste 5-6 regnskabsår. Afkastningsgraden er fortsat negativ, om end i 

bedring i forhold til det forgangne regnskabsår. Dette skyldes bl.a. at det europæiske marked fortsat 

kæmper med pressede forhold, som kan relateres helt tilbage til finanskrisen, hvilket har resulteret i 

omsætningsmæssige svingninger på de traditionelle B&O markeder. 

Også indtjeningen har været under pres særligt pga. et øget fokus på nye og hyppigere 

produktlanceringer, som har øget omk. til udvikling og produktion, mens at omsætningen ikke har 

fulgt forholdsmæssigt med. 

Dermed anses både rentabilitet og indtjening pt. som værende på et utilfredsstillende niveau. 

6.3 Muligheder 

Generel positiv fremgang i BNP væksten på globalt plan 

Overordnet set ser vi positive vækstrater over et bredt udsnit af udvalgte lande i vores PEST-

analyse, hvilket vi tolker som en generel bedring og tendens i den globale økonomi. Vores analyse 

viser at samtlige udvalgte lande i de kommende par år vil opleve positiv fremgang. Særligt Kina, 

Indien og de såkaldte Next-11 lande er spået stor vækst. 

Den globale E-handel stiger ekspotentielt 

Ifølge statistikker fra eMarketer, så vurderer vi med god grund at den globale e-handel er i hastig 

fremgang. 

Gældende for alle lande er, at der år for år kommer flere og flere digitale køber, samt at disse 

forbruger flere penge pr. år. på deres online indkøb. 

Især det kinesiske marked oplever en imponerende tilgang af nye forbrugere, samt en massiv 

stigning i forbrugte USD pr. digital køber, en tendens der forventes fortsat i årene fremad.  

Derudover er det de mere etablerede industrinationer, såsom USA, Storbritannien, Tyskland som 

også fremover vil være lukrative markeder for B&O at være til stede i.  

                                                             
2727 B&O årrapport 12/13 & trejdkvartalsrapport for 13/14 
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Det skal dog nævnes at samtlige udvalgte lande også her forventes at gennemgå en positiv 

udvikling i de kommende år, og derfor på den baggrund kan være interessante at se nærmere på, i 

forhold til ekspansionstiltag. 

6.4 Trusler 

På nuværende tidspunkt fortsatte lave/pressede vækstrater for flere etablerede B&O 

markeder 

Som nævnt under muligheder ser vi en generel bedring i verdensøkonomien, dog kommer vi i vores 

analyse frem til at flere bl.a. europæiske lande fortsat vil være præget af relative lave, om end 

positive vækstrater. Blandt disse finder vi Danmark og Tyskland, ligesom også BRIK-landende i 

form af Brasilien og Rusland også er ramt af mere moderat vækst. 

Kulturel og social mismatch med B&O PLAY produkter, I forhold til ekspansion på nye 

fjerne markeder  

Incitamentet for at købe et B&O PLAY produkt er, ligesom de traditionelle B&O audio/video 

produkter, fortsat at dække de øvre behov, jf. Maslows behovspyramide. Vi mener dog, at der på 

grund af forskelle i kulturelle og sociale færdigheder og forståelser, kan være stor variation i hvor 

B&O mest optimalt finder og udvælger nye potentielle kunder. Derfor vil der på trods af andre 

fordelagtige faktorer, såsom økonomisk og teknologisk fremgang ikke nødvendigvis være ensartede 

attraktive grundlag for at markedsføre og promoveres sine produkter i samtlige udvalgte lande. 

Dette kræver dog nærmere analyse, som vi i denne opgave ikke har valgte at gå dybere ind i, da vi 

vurdere at det vil være for vidtgående i en opgave af denne størrelse. 
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7 Strategisk løsningsforslag 

Strategisk løsningsforslag 

Jfr. ovenstående strategiske analyse, vil vi i det følgende fremsætte løsningsforslag til hvordan 

B&O kan optimere afsætningen af B&O PLAY produkterne via E-handel.  

Vi har ud fra analyse af spørgeskema konstateret en lav kendskabsgrad til B&O´s PLAY serien i 

den primære målgruppe. Samt det har vi konstateret en øget tendens indenfor udbredelse af E-

handel. Endvidere tyder det på, at B&O PLAY kæmper med en problemstilling i forhold til 

udviklingen af nye produkter.  

Strategiske løsningsforslag lyder da som følgende:  

Konceptet vi ønsker at indføre i B&O PLAY brandet, kommer af inspiration fra det amerikanske 

firma Quirky. Ideen er at involvere forbrugeren i udviklingsprocessen ved at motivere dem med en 

form for ejerskabsfornemmelse, samt muligheden for at tjene en pose penge for ens involvering. 

Konceptet har for Quirky bidraget med en høj kendskabsgrad, samt en bred serie af produkter der 

differentiere sig og skaber skarpe præferencer hos forbrugerne. Quirky har til dette formål skabt en 

brugervenlig platform i form af en webshop indeholdende en brugerdatabase, hvorpå brugerne er 

designere og kan bidrage med deres ideer. De resterende ”designere” kan så efterfølgende, indenfor 

en bestemt tidsramme, tilkendegive deres mening om designet samt igennem et spørgeskema 

informere om estimeret prisniveau, som de ville være villige til at betale for det færdige produkt. 

Hvis designet oplever nok positive tilkendegivelser indenfor den givende tidsramme, går ideen 

videre til fase 2, som vil være en disputation omkring designet af Quirky´s fagkyndige. I fase 2 vil 

brugerne/designere på brugerdatabasen også få mulighed for, at influerer på ideen. Hvis ideen 

vurderes positiv, går denne videre til fase 3, som er produktion af prototype og efterfølgende 

distribution. Brugere hvis ide bidrag indgår i det endelige produkt, vil ligeledes som ”designeren” 

optjene kommission ud fra afsætning. 

IMPLEMENTERING AF QUIRKY-KONCEPT  I B&O PLAY STRATEGI 

Dette koncept ser vi som noget der kan overføres til B&O PLAY strategi for at øge 

kendskabsgraden, og effektivisere produktudviklingen. Ved implementering af Quirky konceptet 

ser vi det som en styrkelse af B&O PLAYs fremtidige produktudvikling. Det skyldes den 
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udfordring den hastige udvikling teknologien har medført, i form af en forkortet PLC-kurve for 

elektroniske produkter. B&O PLAY må uden tvivl forvente et øget pres både fra de store 

konkurrerende elektronikgiganter, samt et øget forventningspres fra forbrugerne, som stiller 

fortsatte krav til luksusprodukter med en vis levetid, og alligevel nye og hyppigere 

produktlanceringer. 

Quirky løsningsforslaget går ud på, at skabe en lignende platform på B&O PLAY´s eksisterede 

webshop. Hertil ser vi det relevant, at investere i et showroom hvori live event vil forekomme. 

Dette er grundet, at vi også anser den fysiske tilstedeværelse som et vigtigt element, da 

indflydelsesrige personer forventes at deltage i eventen. Endvidere vil dette showroom bidrage 

konceptet seriøsitet samt eksklusivitet. Andre brugere der af geografiske årsager ikke forventes 

fysisk at deltage, bliver inviteret ind og kan følge med og influere via disse live events på B&O 

PLAY hjemmeside.  

Ved disse events får B&O muligheden for, at fremvise upcoming designs og lade brugerne på 

databasen samt fysiske fremmødte influere på designet, og ud fra et spørgeskema estimere 

prisniveau etc. B&O PLAY vil da efterfølgende kunne gøre brug af disse indkommende 

informationer. Og hvis en ide til design eller teknologiske feature tages i brug, vil en pose penge stå 

i vente til idemageren.  

Dette løsningsforslag skønner vi vil kunne motivere forbrugere, og kunne øge kendskabsgraden, 

samt bidrage B&O PLAY med en mere målrette udvikling af deres fremtidige produkter, og derved 

øge omsætningen af B&O PLAY via E-handel. 

Alternativer til strategiskløsningsforslag 

Det præsenterede koncept kræver dog en del arbejde, og vi estimere i opgaven med, at der skal 

ansættes personel til at udfører og varetage de opgaver der vil være forbundet herved. Dette betyder 

at vores koncept på længere sig kan vise sig at være ret så omkostningsfuldt, sammenlignet med 

andre alternativer.  

For at øge kendskabsgraden af B&O Play produktserien, ville et alternativ til dette koncept være 

markedsføring i form af reklamespots, markedsføring via sociale medier mv. Dette ville klart være 

en billigere løsning på længere sigt, og kræver ikke udførelse af yderligere opgaver som så.  Et 

andet alternativ til det strategiske løsningsforslag omhandlende målrettet produktudvikling, kunne 
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være at B&O evt. nedsatte en arbejdsgruppe der igennem forbrugerundersøgelser kunne analysere 

sig frem til hvad forbrugerne efterspørger, og hvad der skaber præferencer hos dem og 

produktudvikle derudfra.  

Hvorfor vælge Quirky-konceptet 

Fordelen vil det strategiske løsningsforslag kontra de mere traditionelle er, at det er mere innovativt, 

og konceptet skaber præferencer hos forbrugerene og differentierer sig i selv fra konkurrenterne.  Vi 

i gruppen ser dette koncept som et sammensmeltet værktøj til, både at øge kendskabsgraden og 

forbedre produktudviklingen som vi ser som 2 af B&O PLAYs større problemstillinger
28

. Med 

konceptet involverer vi forbrugeren i processen, til at være respondenter og influere på ideer i 

undersøgelserne, samt produktudvikle ud fra det forbrugerne efterspørger. En anden ting vi mener 

gør sig gældende, er alt den gratis arbejdskraft B&O vil få ud af dette koncept. Her er der også 

mulighed for, at hverve nye folk til B&O staben, som positivt har bemærket  sig med forslag, ideer 

eller forbedringer ved events. Vi antager at flere designhøjskoler vil drage fordel ved dette koncept, 

da de på denne platform kan fremvise deres designkompetencer. 

Dette koncept kræver udførelse af ekstra arbejdsopgaver, samt mere personel. Men på sigt efter 

indførelse forventer vi, at en øget effektiviseret omsætning vil kunne ses, samt øget kendskabsgrad 

til B&O Play serien og en mere målrette produktudvikling.   

8 Prisoptimering  

I forbindelse med B&O’s mulige fremtidig satsning med øget fokus på e-handel, vil der alt andet 

lige være færre omkostninger forbundet med salg af B&O PLAY. I denne forbindelse ønsker vi at 

lave en prisoptimering af en alm. Trådløs højtaler fra B&O PLAY serien.  Dette gøres for at finde 

frem til den optimale pris og mængde herfor på både det fysiske- & e-handelsmarked. Yderligere 

vil vi undersøge om det er muligt at prisdifferentierer, da dette kan være en god mulighed for at 

optimere afsætningen, og dermed omsætningen af B&O PLAY trådløse højtalere. Prisfunktionerne i 

nedenstående beregninger er skønnet ud fra den reelle pris for et sæt trådløse højtalere. For B&O vil 

det være muligt at fremskaffe sig det fornødne data, der skal til for at danne de korrekte 

prisfunktioner, og dermed danne sig et mere realistisk billede over optimal pris og mængde for det 

givende produkt.   

                                                             
28 Se spørgeskema undersøgelse samt B&O´s års rapport 12-13 
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8.1 Markedsanalyse 

Før prisoptimeringen kan foretages, skal vi have fastlagt hvilket markeder den trådløs højtaler 

befinder sig på.  Markedet B&O PLAY befinder sig på, er et marked med stort vækstpotentiale. 

Trådløse højtalere er i tiden en efterspurgt vare. Der er dog flere konkurrerende virksomheder der 

udbyder substitutter, og flere dukker op.
29

 Derfor er vigtigheden i at skabe skarpe præferencer, samt 

differentiere sig fra konkurrenterne yderst tilstedeværende.   

Vi fastsætter en B&O PLAY´s trådløse højtaler til at være en heterogen vare på baggrund af, at der 

er forskel på både lydkvalitet, design og evt. Batteri levetid.
30

 Derfor er der tale om at forbrugerne 

nærer en præference til, hvilket produkt de vil have. Ligeledes er der forholdsvis mange udbydere af 

trådløse højtalere.
31

  Ud fra dette kan vi konkludere at en trådløs højtaler fra  B&O Play vil befinder 

sig på det marked der hedder Monopolistisk Konkurrence, grundet produktdifferentieringen fra 

konkurrenterne samt antallet af udbydere på det gældende marked.  

8.2 Prisoptimering for Højtaler i butik 

Vi antager således at prisfunktion for en trådløs højtaler på det fysiske marked vil være:  

 

 

 
Nu hvor vi har fastsat Pris funktion, groms og gromk, vil vi herefter anvende grænsemetoden, til at 

finde den optimale mængde og pris. Dette finder vi frem til ved at sætte:  

 

 

 

 

Dvs. Den optimale mængde vil være en mængde på 4000 stk. Derefter indsætter vi mængden i 

vores prisfunktion på m´s plads. 

                                                             
29 http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=10634&zoneid=3 læst. D. 24/4-14 
30http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CNayurv25
LwCFfLHtAod-koARA  Læst d. 23/12-20114 
31http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CPTEw4H4
5LwCFWjKtAod9TYA4Q Læst d. 23/12-20114 
 
 

http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=10634&zoneid=3
http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CNayurv25LwCFfLHtAod-koARA
http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CNayurv25LwCFfLHtAod-koARA
http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CPTEw4H45LwCFWjKtAod9TYA4Q
http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CPTEw4H45LwCFWjKtAod9TYA4Q
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Optimum for den største mulige fortjeneste bliver derfor 4.000 stk. Trådløse højtaler med den 

optimale pris på 5.500 kroner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med den øgede fokus på e-handel, anvender vi en anderledes prisfunktion for at se om 

muligheden for prisdifferentiering er mulig. Denne prisfunktion antager vi at folk generelt kun 

ønsker at købe via E-handel grundet lavere pris. B&O har lavere omkostninger da de ikke skal have 

produktet leveret ude i butik. Derfor vi funktionerne være: 

 

 

 

Nu hvor vi har fastsat Pris funktion, groms og gromk, vil vi herefter anvende grænsemetoden igen, 

til at finde den optimale mængde og pris:  



 46 

 

 

 

 

Dvs. Den optimale mængde vil være en mængde på 4000 stk. igen.  Og det viser sig, at hvis vi 

indsætter mængden i vores prisfunktion igen at den optimale pris ligeledes er 5.500 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Mulighed for prisdifferentiering  

Det er almindeligt at en virksomhed vil afsætte til flest mulige lukrative markeder, men i nogle 

situationer kan markederne være tæt forbundet med hinanden, hvilket gør at man bliver nød til at 

holde samme pris på begge markeder. Vi ser ikke at delmarkederne i dette tilfælde kan holdes 

adskilt, hvilket er en af de tre forudsætninger for at kunne prisdifferentiere.
32

Vi finder det 

nødvendigt for B&O at fastholde den samme pris på begge markeder, da vi antager at det vil kunne 

medfører at kunderne vil have en tendens til samle sig på det markedet, hvor der er den laveste 

pris.
33

 

                                                             
32 P. Lynggaard, 2008:340-7 
33 P.Lyngaard,2008:336-7 
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En anden af de tre forudsætninger for at kunne prisdifferentiere er, at delmarkederne skal have 

forskellige priselasticitet. Dette vil vi ikke komme nærmere ind på i denne rapport, da 

forudsætningen om, at delmarkederne skal kunne holdes adskilt ikke er opfyldt.  

8.5 Delkonklusion  

Så vi kan konkludere at den trådløse højtaler fra B&O Play, befinder sig på et marked med 

monopolistisk konkurrence. Prisen skal og vil forblive den samme på begge markeder jf. 

Prisoptimeringen, da e-handlen ikke skal begynde at kannibalisere  på deres egne fysiske butikker 

for B&O PLAY. Den optimale pris vil derfor være 5500 kr. For den trådløse højtaler på begge 

markeder.  
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Indbetalinger ud fra 

samlet B&O PLAY 

omsætning på 532 mio

Investerings alternativ: 1 2 3 4 1 2 3 4

Terminer                          1 0,002 0,003 0,005 0,005 1.064.000,00   1.596.000,00   2.660.000,00    2.660.000,00   

2 0,0035 0,005 0,0075 0,0075 1.862.000,00   2.660.000,00   3.990.000,00    3.990.000,00   

3 0,005 0,007 0,01 0,01 2.660.000,00   3.724.000,00   5.320.000,00    5.320.000,00   

4 0,0065 0,009 0,0125 0,0125 3.458.000,00   4.788.000,00   6.650.000,00    6.650.000,00   

5 0,008 0,011 0,015 0,015  = 4.256.000,00   5.852.000,00   7.980.000,00    7.980.000,00   

6 0,0095 0,013 0,0175 0,0175 5.054.000,00   6.916.000,00   9.310.000,00    9.310.000,00   

7 0,011 0,015 0,02 0,02 5.852.000,00   7.980.000,00   10.640.000,00  10.640.000,00 

8 0,0125 0,017 0,0225 0,0225 6.650.000,00   9.044.000,00   11.970.000,00  11.970.000,00 

9 0,014 0,019 0,025 0,025 7.448.000,00   10.108.000,00 13.300.000,00  13.300.000,00 

10 0,0155 0,021 0,0275 0,0275 8.246.000,00   11.172.000,00 14.630.000,00  14.630.000,00 

Nettoindbetaling del(X) ud fra 

532 mio 

Nettoindbetalingen i tal (532 mio * X)                                                                            

.

9 Investering  

For at konceptet i det strategiske løsningsforslag kan blive en realitet, kræves der investering i et 

”showroom”, til fysisk og Live cam eksponering af fremtidige B&O PLAY designideer. Der er 

større sandsynlighed for, at antallet af Live cam eksponeringen er den samme ved alle 

investeringsalternativernes placeringer, da den geografiske placering ikke har nogen betydning 

herfor, men af antallet af brugere på B&O PLAY´s brugerdatabase, der er logget på de fremtidige 

Live events. De valgte investeringsalternativer er derfor valgt ud fra deres geografiske placering, og 

varierer med forskellige antal fysiske tilstedeværende. Det i opgaven fremlagte strategiske 

løsningsforslag forventes, at bevirke omsætningen, men er ikke målbar. Værdiskabelsen ses i en 

øget kendskabsgrad og mere målrettet produktudvikling. Vi har da ud fra egen antagelse, skønnet 

nettoindbetalingerne over ønsket antal terminer til indbringelse i kommende kapitalværdimetode 

beregninger, hvor indbetalingerne er stigende for hvert termin(se figur 1). Disse er dannet ud fra 

B&O´s samlede omsætning af B&O PLAY fra sidste år på 532 mio.
34

 Endvidere har vi taget højde 

for boligprisstigning på 2 % for alle investeringsalternativer. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Fordelagtighed 

I investeringsafsnittet vil der fremgå beregninger, hvilke vi ud af kan fastslå fordelagtigheden for, i 

opgaven valgte, investeringsalternativer. Alle investeringsalternativerne vil individuelt blive 

beregnet ud fra fundamentalprincip 1, som anslår absolut fordelagtighed. Efterfølgende vil 

investeringsalternativerne blive sat op mod hinanden, og ud fra fundamentalprincip 2 blive 

sammenlignet ud fra relativ fordelagtighed. Vi vil da efter fundamentalprincip 2 kunne fremvise det 

mest fordelagtige investeringsalternativ, set ud fra kapitalværdien. Kapitalværdimetoden 

                                                             
34 B&O Årsrapport 12/13 side 16 

Figur 10 Stigende indbetalinger i % ud fra sidste års omsætning af B&O 
PLAY 
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(Nutidsværdimetoden) vil her blive taget i brug, da den bygger på fundamentalprincip 1. 

Investeringsalternativet er fordelagtigt såfremt, at nutidsværdien er større eller lig med 0
35

.  Det 

mest fordelagtige investeringsalternativ vil da være det, Jfr. fundamentalprincip 2, med den største 

kapitalværdi, hvilket er nutidsværdi fratrukket investeringens hovedstol. 

9.2 Kalkulationsrenten 

For hver af, i opgaven valgte, investeringsalternativer vil der være dannet en kalkulationsrentefod. 

Denne er iflg. teorien bestående af de kapitalomkostninger der er knyttet det enkelte 

investeringsalternativ, som indeholder en realrente tillagt inflation(2%), samt et risikotillæg som er 

dannet ud fra en gruppevurdering, set på den usikkerhed der er knyttet til pengenes anvendelse
36

. Vi 

har i denne rapport valgt ikke at medregne inflationstillægget i kalkulationsrentefoden, da vi ønsker 

at køre med faste priser. Dermed er nettoudbetalingen fast alle samtlige terminer. Hvert af de valgte 

investeringsalternativer, vurderes at have forskellige risici forbundet. Kalkulationsrentefoden vil 

indgå i de kommende kapitalværdimetodeberegninger til at diskontere investeringsalternativerne det 

antal valgte terminer, for at anslå nutidsværdien. Vi har valgt at sætte realrenten, som indgår i 

kalkulationsrentefoden, til at være 5 %. Vi anser de 5 % passende sat til antal valgte terminer. 

Investeringsalternativerne vil i kapitalværdimetoden blive beregnet med 10 terminer. 

9.3 Kalkulationsrente risikovurdering  

Investeringsalternativ 1 

Tilbygning/udvidelse af B&O´s eksisterende hovedsæde i Struer.  

- Fysisk tilstedeværende:   Lav 

- Investeringens hovedstol:  1.000.000.00 Kr. 

- Showroom startomkostninger: 300.000.00 Kr. 

- Kontante kapacitets omkostning: 747.000.00 Kr. 

- Netto indbetalinger  Se figur 1 i investeringsafsnittet 

- Kalkulationsrentefod:  7 %  

- Terminer:   10 

 

 

 

                                                             
35 Peter Lynggaard, Investering & Finansiering udg. Side 28-29 
36 Peter Lynggaard, Investering & Finansiering udg. Side 24-25 
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Risikovurdering:  

En af de lavest mulige risiko ved køb, anslår vi til, at være i investeringsalternativet om udvidelse af 

en af eksisterende bygninger ved B&O hovedsædet i Struer. I denne tilbygning indeholdende 

showroom påtænkes det, at man vil kunne afholde live events, dog med begrænset fysisk 

tilstedeværelse grundet beliggenheden. I tilfælde af at det, i opgaven fremlagte strategi forslag, ikke 

viser sig som værende fordelagtigt, eller at man med tiden ønsker at ændre strategi, da kan 

tilbygning indeholdende showroom blot konverteres til anden brug. Endvidere antages 

udvidelsen/tilbygningen til, at være den billigste løsning ved køb, samt have den laveste kontante 

kapacitetsomkostning. Dette er til dels grundet den geografiske placering, samt at det antages at 

ydelsen for forsikringer, vagt og alarmsystem blot oplever en minimal forøgelse da B&O allerede 

benytter disse ydelser på omtalte beliggenhed. På baggrund af ovenstående analyse konkludere vi, 

at dette investeringsalternativ vil være behæftet med en lav risiko. Vi fastsætter da risikotillægget til 

at være på 2 %, og med realrenten er kalkulationsrenten for investeringsalternativ 1 på 7 %. 

Investeringsalternativ 2 

Køb af centreret lokation i Aarhus.  

- Fysisk tilstedeværende:   Mellem 

- Investeringens hovedstol:  5.000.000.00 Kr. 

- Showroom startomkostninger: 300.000.00 Kr. 

- Kontante kapacitets omkostning: 773.000.00 Kr. 

- Netto indbetalinger  Se figur 1 i investeringsafsnittet 

- Kalkulationsrentefod  8 % 

- Terminer:   10 

Risikovurdering:  

En placering af B&O showroom i Aarhus vil være den mest centrerede placering i Danmark, 

geografisk set, dog med antagelse om at det ikke er den bedste placering, når det angår antallet af 

fysisk tilstedeværende. I tilfælde af nedlæggelse af strategi løsningsforslaget kunne et problem være 

manglende konverteringsalternativer, da der allerede eksistere B&O distributionskanaler i området, 

og risikoen for en faldende omsætning for disse ville sandsynligvis være forekommelig. Et yderst 

sandsynligt senarie vil alt andet lige være en øget værdistigning af investeringen. Størrelsen på 

denne værdistigning varierer selvfølgelig alt efter, hvor lang tid B&O har haft investeringen. Og i 

tilfælde af, at salg ikke er en mulighed, kan investeringen med fordel udlejes indtil rette køber viser 

sig. Ligeledes her antages det, som i ovenstående investeringsforslag, at de kontante 
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kapacitetsomkostninger er lavere grundet den geografiske placering, set ift. nedenstående 

investeringsalternativer. På baggrund af ovenstående analyse konkludere vi, at dette 

investeringsalternativ vil være behæftet med en middel risiko. Vi fastsætter da risikotillægget til at 

være på 3 %, og med realrenten er kalkulationsrenten for investeringsalternativ 2 på 9 %. 

Investeringsalternativ 3 

Køb af centreret lokation i København.  

- Fysisk tilstedeværende:   Høj 

- Investeringens hovedstol:  8.000.000.00 Kr. 

- Showroom startomkostninger: 300.000.00 Kr. 

- Kontante kapacitets omkostning: 893.000.00 Kr. 

- Netto indbetalinger  Se figur 1 i investeringsafsnittet 

- Kalkulationsrentefod  9 % 

- Terminer:   10 

Risikovurdering:  

En investeringsalternativ 2 lignende bygning, med placering i Danmarks hovedstad, antages som 

værende den bedste placering internationalt set. Her forventes den største fysiske tilstedeværelse at 

forekomme. Samme problemstilling som ved investeringsalternativ 2 antages også at figurere her, 

mht. manglende konverteringsalternativer i tilfælde af nedlæggelse af det strategiske 

løsningsforslag. Endvidere forekommer samme antagelse også her vedr. værdistigning, salg og 

udleje. I modsætning til de andre investeringsalternativer er dette det dyreste køb, og antages at 

have de største kontante kapacitetsomkostninger grundet den geografiske placering. Dette ses ud 

fra, at lønniveauet i hovedstadsområdet generelt er højere
37

, og forsikringer har generelt også en 

højere ydelse i på Sjælland grundet kriminalitet
38

. Disse poster budgetteres da højere i det 

estimerede driftsbudget
39

, ift. de andre investeringsalternativer i opgaven. På baggrund af 

ovenstående analyse konkludere vi, at dette investeringsalternativ vil være behæftet med den 

højeste risiko. Vi fastsætter da risikotillægget til at være på 4 %, og med realrenten er 

kalkulationsrenten for investeringsalternativ 4 på 9 %. 

 
 

                                                             
37 Løn niveau - http://digital.sondagsavisen.dk/publication/b02cf23c#/b02cf23c/6  
38 Forsikrings ydelse - http://www.findforsikring.dk/indboforsikring/indboforsikring-geografiske-omrader 
39 Bilag 9 (Drift budget for showroom) 

http://digital.sondagsavisen.dk/publication/b02cf23c#/b02cf23c/6
http://www.findforsikring.dk/indboforsikring/indboforsikring-geografiske-omrader
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Køb vs.  Leje  

I forbindelse med de 3 forrige investeringsalternativer, har vi valgt at medbringe et leje 

investeringsalternativ til sammenligning, ift. indbringelsessum og risiko. Investeringsalternativ 4 er 

lignende bygning som ved investeringsalternativ 2 og 3. 

Investeringsalternativ 4 (leje) 

Leje af centreret lokation i København.  

- Fysisk tilstedeværende:   Høj 

- Investeringens hovedstol:  1.000.000.00 Kr. + (Depositum 83.333,33)  

- Showroom startomkostninger: 300.000.00 Kr. 

- Kontante kapacitets omkostning: 873.000.00 Kr. + (Årlig leje 1.000.000,00) 

- Netto indbetalinger  Se figur 1 i investeringsafsnittet 

- Kalkulationsrentefod  6 % 

- Terminer:   10  

Risikovurdering:  

Leje investeringsalternativet er som tidligere nævnt, beliggende centreret i København, og er i 

bygningsstil magen til de 2 forrige investeringsalternativer. Årlig leje lyder på 1 mio. DKK. I 

sådanne erhvervslejemål er det almindeligt, at der i lejekontrakten fremgår en opsigelsesperiode på 

6 < mdr. Vi har valgt at gå ud fra hvad der står skrevet i erhvervslejelovens § 64 der siger, at 

opsigelsesvarslet er 3 mdr. medmindre andet er aftalt med udlejer. Vi går endvidere ud fra at der 

opkræves 3 mdr. leje ved lejeaftalens indgåelse (83.333.33 kr.). En stor fordel ved denne 

investering er, i tilfælde af ny strategi, muligheden for at komme fra lejemålet relativt hurtigt, og 

derved ikke risikere at binde penge i længere tid. I den forbindelse er omkostningen for 

opsigelsesperioden også givet, da man i forvejen ved at det er 3 mdr. man betaler for. I forhold til 

de kontante kapacitetsomkostninger ses det også i driftsbudgettet, at ydelsen for forsikringer er 

lavere end ved køb. Dette er grundet at bygningen er forsikret at udlejer, og betyder at B&O kun 

selv skal betale for en indboforsikring. En ulempe ved et erhvervslejemål er, at B&O ikke vil 

opleve en fortjeneste i form af en mulig værdistigning der vil forekomme på bygningen, i 

forbindelse med ejerskab. På baggrund af ovenstående analyse konkludere vi, at dette 

lejeinvesteringsalternativ vil være behæftet med den laveste risiko. Vi fastsætter da risikotillægget 

til at være på 1 %, og med realrenten er kalkulationsrenten for leje investeringsalternativ 5 på 6 %. 
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9.4 Investeringskalkuler 

I dette afsnit vil udregninger af kapitalværdierne fremgå, efterfulgt af analyse heraf, samt diskussion 

og valg af investering. Til udregning af kapitalværdierne vil vores fundne kalkulationsrentefod 

ibrugtages, for at kunne bedømme absolut fordelagtighed for de enkeltstående 

investeringsalternativer ud fra fundamentalprincip 1. Alle udregnet kapitalværdier i denne rapport, 

vil være beregnet ud fra skøn om netto ind- og udbetalinger.  

Fundamentalprincip 1  

Investeringsalternativerne er fordelagtige, såfremt summen af betalingens nutidsværdier efter 10 

terminer er større end, eller lig med 0.
40

 

Investeringsalternativ 1
41

 

Tilbygning/udvidelse af B&O´s eksisterende hovedsæde i Struer. 

 

 

 

 

 

 

Nutidsværdi:  24.963.160,56 kr. 

Investeringen:  -1.300.000 kr. 

Kapitalværdi:  23.663.160,56 kr. 

 
Investeringsalternativ 2

42 

Køb af centreret lokation i Aarhus.  

 

 

 

 

 

Nutidsværdi:  35.984.897,07 kr. 

Investeringen:  -5.300.000 kr. 

Kapitalværdi:  30.684.897,07 kr. 
 

                                                             
40 Investering & Finansiering, Peter Lynggaard 8. udgave side 27 
41 Bilag 2 (betalingsoversigt) 
42 Bilag 3 (betalingsoversigt) 
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Investeringsalternativ 3
43 

Køb af centreret lokation i København.  

 

 

 

 

 

Nutidsværdi:  47.875.121,50 kr. 

Investeringen:  -8.300.000 kr. 

Kapitalværdi:  39.575.121,50 kr. 

 
Investeringsalternativ 4 ( leje)

44
 

Leje af centreret lokation i København. 

 

 

 

 

 

Nutidsværdi:  45210009 kr. 

Investeringen:  -1.300.000 kr. 

Kapitalværdi:  43.826.675 kr. 

9.5 Valg af investering  

Fundamentalprincip 2 

Investeringsvalget falder jfr. kapitalværdimetoden på investeringsalternativ 4 som er leje af 

centreret lokation i København. Vi vil ikke træffe valget alene ud fra udfaldet fra 

fundamentalprincip 2, da den geografiske placering også er en faktor. Vi kom i starten af afsnittet 

ind på, at antallet af fysiske tilstedeværelse ved disse events gav anledningen til flere 

investeringsalternativer. Dette skal igen begrundes med, at antallet af ”live” deltagere ikke påvirkes 

af den geografiske placering.  

                                                             
43 Bilag 4 (betalingsoversigt) 
44 Bilag 5 (betalingsoversigt) 
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Vi har valgt, ud fra kapitalværdimetoden, at se nærmere på de 2 investeringsalternativer med den 

største kapitalværdi, 3 & 4.  Dette begrundes med at disse klart er de mest økonomisk fordelagtige 

jfr. kapitalværdimetoden fundamentalprincip 1, og er med størst forventede fysisk event deltagelse. 

Investeringsalternativ 4 er dog mest økonomisk fordelagtigt med en kapitalværdi på 43.826.675 kr. 

Investeringsalternativ 3 vurderes til at være behæftet størst risiko vedr. strategiske ændringer, hvor 

man ved investeringsalternativ 4 kan opsige leje mål indenfor en kort periode. Til trods for den høje 

årlige lejeomkostning, falder valget af investering på alternativ 4, leje af centreret lokation i 

København. Dette begrundes med, at denne er behæftet med lavest risiko, samt at have den største 

kapitalværdi. Antallet af den fysiske tilstedeværelse spiller ikke den afgørende rolle i valget her, da 

vi har samme forventning til antal fysisk tilstedeværende, da det er i samme geografiske område. 

Der er en mindre differencen i nettoudbetalingerne for de 2 placeringer
45

.  Her er lejemålet til dels 

budgetteret med større omkostninger, primært grundet den årlige leje. 

Mulighederne for event deltagelse af flere relevante brugere, er alt andet lige større i 

hovedstadsområdet når design af hifi og møbler er i højsædet. København er endvidere lettere 

tilgængelig internationalt ift. resterende investeringsalternativer. Den større fysiske deltagelse anses 

da som yderst relevant, da det ses som mere sandsynlig, at flere relevante input ved B&O events vil 

forekomme. I den forbindelse antager vi endvidere, at vi ved denne investering vil opleve den 

største mulige gennemsnitlige nettobetaling. Derfor falder valget på investeringsalternativ 4 som er 

lejemålet i København. 

9.5 Følsomhedsanalyse 

Med udgangspunkt i investeringsvalget af lejemålet i København i forrige punkt, ser vi her nærmere 

på kalkulationsrenten herfor. Hvor fordelagtigt vil investeringen være ved en højere, eller en lavere 

kalkulationsrente.  

Kalkulationsrente foden for valgte investering lød på 6 %, hvor risiko tillægget udgør en lille del på 

1 %. Vi mener ikke selv i gruppen, at det vil være realistisk at beregne med en kalkulationsrente 

ikke indeholdende nogen form for risiko.  

 

 

                                                             
45 Bilag 9 (Drift budget for showroom) 
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Kalkulationsrente 5 6 7 8
Nutidsværdi:  -873.000 α 10 ┐R = 48.225.388,50 45.210.009 42.431.604,88 39.868.619,38

Kapitalværdi: - 1.300.000 - 873.000 α 10 ┐R = 46.842.055,17 43.826.675 41.048.271,55 38.485.286,05

Investeringsvalget lejemål København 

 

Figur 11 Kalkulationsrentefods følsomhed 

Det ses tydeligt af ovenstående figur, at en ændring i kalkulationsrentefoden for investeringen vil 

påvirke udfaldet af nutidsværdien. Ved en lavere kalkulationsrentefod vil nutidsværdien være 

større, og ved en højere vil udfaldet være lavere. Det kan ydermere konstateres, at en relativ høj 

kalkulationsrentefod kræves for, at given investering ikke vil være fordelagtig. Endvidere kan 

lejemålets kalkulationsrentefod tåle en ændring til 7 pct. og stadig være det mest fordelagtige 

investeringsalternativ over 10 terminer jfr. fundamentalprincip 2
46

 ift. de resterende valgte 

investeringsalternativer. Hvis kalkulationsrentefoden herfor havde været 8 % eller højere, ville 

købsmålet da have fremstået som det mest fordelagtige alternativ over 10 terminer. 

Vi har for både købs- og lejemålet skønnet samme gennemsnitlige nettobetalinger grundet lignende 

lokationer og geografisk område, og vi skønner dette værende uændret i et scenarie på 15 

terminer
47

. I sådant et scenarie viser det sig, at valget af investering stadig vil være det foretrukne 

valg, også ved en kalkulationsrentefod på 8 %.
48

 

I et scenarie med 6 terminer, og i opgaven valgte kalkulationsrenter, ville kapitalværdien for 

købsmålet i København være større end lejemålets. Dette skyldes at købsmålet har de største 

nutidsværdier over de første 6 terminer
49

, hvorefter lejemålets nutidsværdier er større efter 6 

terminer. Med dette kan vi konkludere, at hvis det strategiske løsningsforslag forkastes indenfor de 

6 terminer, da ville købsmålet i København have været de rigtige valg.   

10 Finansiering 

I dette afsnit vil vi se nærmere på finansieringsalternativer, for investering i forrige investerings 

afsnit. Ud fra finansieringsteori og vurdering af lånetyper, ønsker vi at finde bedst egnede 

finansieringsalternativ for vores investering. For at investere kræves kapital. Denne kan finansieres 

med egenkapital, eller fremskaffes via fremmedkapital.  

                                                             
46 Investering & Finansiering, Peter Lynggaard 8. udgave side 42 
47 Bilag 6 (Betalingsoversigt 15 terminer, 6 %) 
48 Bilag 8 (Betalingsoversigt 15 terminer, 8 %) 
49 Bilag 7 (Betalingsoversigt 6 terminer, 6 %) 
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Lånebehov 1.300.000,00       1.300.000,00  1.300.000,00     1.300.000,00  

Omk. Ved låne optagelse 4% 52.000,00        -                       -                     

Kurs 98 26.000,00        -                       -                     

Hovedstol 1.378.000,00   1.300.000

Rente 4% 6%

Termins længde 10                           10

Termins ydelse 169.895,00          176.628,00        

Effektiv rente 5,26% 6%

Leje af centreret lokation i København

Kassekredit Annuitetslån

Udregning

B&O´s afkastningsgrad
50

 for 2012-13 ligger lavere i forhold til den aktuelle markedsrente
51

. Som 

udgangspunkt er en gearing af virksomheden da ikke et godt tiltag. Dette er grundet B&O´s evne til, 

at skabe overskud i forhold til hvor mange penge, de har bundet i forskellige aktiver pt. er ringe. 

B&O´s afkastningsgrad har dog været meget svingende i de senere år, og vi antager ikke der er 

grund til bekymring ved at finansierer med fremmekapital. Dette skal samtidig ses i tæt 

sammenhæng med en meget tilfredsstillende soliditet-, og likviditetsgrad inkl. varebeholdninger. 

Vi har valgt at se nærmere på to forskellige lånetyper, et obligationslån og en kassekredit. I vores 

tilfælde skal vi finde kapital til at dække de 1.300.000,00 kr. som vores finansiering koster for 

showroom opstart, samt første års leje. Kassekreditten kan efter aftale med banken, oprettes til at 

have et loft på 1.300.000,00 kr. med en rentetilskrivning 7 % p.a. med fast årlig nedbringelse af 

gælden, samt mulighed for at trække det fulde beløb. Obligationslånet tilbydes her i form af et 

annuitetslån med en fast rente på 4 % og med en løbetid på 10 terminer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Omkostninger 

Annuitetslånet fremgår ud fra ovenstående effektiv rente beregninger
52

, som værende det billigste 

finansieringsalternativ. Annuitetslånet er beløbsmæssigt 67.330,00 kr. billigere end en finansiering 

med kassekreditten over 10 terminer
53

. Dette betyder omkostningsmæssigt, at valget bør falde på 

annuitetslånet da den effektive rentefod på 5,26 % er lavere end kalkulationsrentefoden for 

                                                             
50 B&O – Årsrapport 2012-13 s. 8. 
51 http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx 
52 Bilag 10 (Effektiv rente) 
53 1.766.280,00 - 1.698.950,00 = 67.330,00 Kr. 

http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx
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investeringen på 6 %, og at denne lånetype er mindre omkostningsfuld sammenlignet med 

kassekreditten. Yderligere er den endelige terminsydelse jfr. den effektive rente for annuitetslånet 

på 180.717,52 kr.
54

. Terminsydelsen for kassekreditten forbliver uændret. 

10.2 Likviditet 

Ved oprettelse af annuitetslånet, vil der løbende skulle afdrages faste annuitetsindbetalinger, hvilket 

også er gældende for kassekreditten. En oprettelse af kassekreditten på 1.300.000,00 kr. vil kunne 

indfries efter 10 terminer ved faste indbetalinger, afhængigt af hvorledes kassekreditten ellers 

benyttes. Ved at vælge kassekreditten får vi mest muligt disponibel likviditet til rådighed ved 

lånoptagelsestidspunktet, sammenlignet med annuitetslånet. (se ovenstående skema) 

10.3 Risikovurdering 

Det gode ved annuitetslånet er, at det er med en fast rente der afspejler inflationsforventninger ved 

lånetidspunktet, og er efterfølgende upåvirket af inflationsudviklingen, medmindre man ønsker at 

omlægge sit lån med henblik på at opnå en kursgevinst. Dette kan medvirke til lavere ydelse på 

lånet. Kassekredittens rente er ikke en fast rente. Den er inflationsbestemt og følger denne udvikling 

i hele låneperioden, og dermed kan man ikke låse renten fast på tidspunkter hvor det er økonomisk 

fordelagtigt i forhold til kursen. Dette betyder at annuitetslånet er behæftet den laveste risiko. 

10.4 Fleksibilitet 

Fleksibiliteten er en væsentlig faktor der kan have tidsmæssig og økonomisk betydning. Ved 

kassekreditten, kan man evt. udover aftalte annuitetsindbetalinger afdrage yderligere på lånet, og 

minimere terminsydelsen eller indfri gælden, hvis økonomien tillader det. Det gør sig ikke helt 

gældende for annuitetslånet, der dog godt kan indfries før tid til kursværdi, så længe denne befinder 

sig under kurs 100. Ellers vil man opleve et kurstab. Annuitetslånet kan med fordel konverteres hvis 

der sker rentestigninger eller fald. Dette vil som oftest medfører nedbringelse af gæld, eller lavere 

terminsydelse. Annuitetslånet kan yderligere fås med afdragsfrihed.  

Vi anser kassekreditten som værende det mest fleksible finansieringsalternativ, da man kan indfri 

sit lån efter behov
55

, samt mulighed for at hæve kassekreditten eller springe betalinger over, hvis det 

skulle være aktuelt.  

 

                                                             
54 Bilag xx Ny termins ydelse.  
55 http://www.danskebank.dk/da-dk/privat/laan/forbrug/pages/kassekredit.aspx 

http://www.danskebank.dk/da-dk/privat/laan/forbrug/pages/kassekredit.aspx
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 Annuitetslån Kassekredit 

Omkostninger* Effektivrente:        5,26 % 

Terminsydelse:     169.895 kr. 

Effektivrente:        6 % 

Terminsydelse:     176.628 kr. 

Likviditet* Mindst likviditet ved lånoptagelse Mest likviditet ved lånoptagelse 

Risikovurdering* Inflations påvirkning: Nej 

Fast rente der afspejler 

inflationsforventningerne ved 

låneoptagelse.  

Risiko: Mindst 

Inflations påvirkning: Ja 

Variabel rente der følger 

inflationsudviklingen. 

Risiko: Højst 

Fleksibilitet* Kan indfries til kursværdi under 

100 

Kan indfries til værdien, og 

efter behov. 

*Skema understøttes af ovenstående tekst.  

10.5 Valg af finansiering  

Valget af finansieringsalternativ kommer af en vurdering af lånet. Dette gøres ud fra de 4 

ovenstående punkter
56

, omkostning, likviditet, risiko og fleksibilitet. Overordnet set er 

annuitetslånet det billigste ud fra omkostningssynspunktet, samt behæftet med den mindste risiko 

når den faste rente ikke påvirkes af inflationsudviklingen. Dette ses i sammenhæng med 

kassekreditten, hvor renten er påvirket af inflationsudviklingen hele lånet løbetid. Det kan vise sig 

for kassekreditten at være et plus, men det er stadig en større risiko. 

Vi har valgt at vægte fleksibiliteten højt i valget af finansiering og vil antage, at en kassekredit på 

1.300.000,00 vil gavne B&O. Dette kommer af at vi har en forventning om, at det for B&O bliver 

aktuelt at kunne afdrage yderligere på lånet indenfor de 10 terminer, og indfri det før lånets 

oprindelige udløb. Endvidere er kassekredittens effektive rente lig kalkulationsrenten, og den 

disponible likviditet er størst ved valg af kassekreditten. Vores valg af finansiering falder derfor på 

kassekreditten. 

 

 

                                                             
56 Investering & Finansiering, Peter Lynggaard 8. udgave side 116-117 
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11 SWOT 

Som afslutning på det strategiske løsningsforslag, opsummerer vi de interne og eksterne forhold 

som vi har fundet væsentlige. Dette gøres i en SWOT-analyse. De punkter der figurer 

gennemsigtige er gengangere fra SWOT´en i den strategiske analyse. 

Interne forhold 

Styrker Svagheder 

 Design og kvalitet 

 Tilpasset prisstruktur til 

målgruppe 

 Stærkt distributionsnetværk via 

brugervenlig E-handels platform 

på B&O PLAY community 

 Højere kendskabsgrad 

 Innovativt koncept 

 Målrettet produktudvikling 

 Ikke muligt for 

prisdifferientiering 

 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

 Generel positiv fremgang i BNP 

væksten på globalt plan 

 Den globale E-handel stiger 

ekspotentielt 

 Voksende trend indenfor sociale 

medier (Facebook, twitter mv.) 

 Rekruttering af yderst 

kompetente medarbejdere 

 Kortere PLC-Kurver. 

 På nuværende tidspunkt fortsatte 

lave/pressede vækstrater for flere 

etablerede B&O markeder 

 Kulturel og social mismatch med 

B&O PLAY produkter, I forhold 

til ekspansion på nye markeder. 

11.1 Interne forhold  

Styrker 

Stærkt distributionsnetværk via brugervenlig E-handelsplatform på B&O PLAY community 

Jfr. undersøgelse
57

 er der en stigende tendens til, at folk handler mere på internettet. I den 

forbindelse er det afgørende for omsætningen via E-handelen, at communitiet/webshoppen har en 

brugervenlig platform
58

. I forbindelse med konceptet er det endvidere vigtigt, at brugervenliggøre 

communitiet/webshoppen, da der skønnes megen trafik her på. Målet er at øge omsætningen af 

B&O PLAY via E-handel, men samtidig også at effektivisere samspillet med detailhandlen.  

                                                             
57 http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649 
58 http://www.pointe.dk/brugervenlighed-hvorfor-det-er-vigtigt.html 

http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
http://www.pointe.dk/brugervenlighed-hvorfor-det-er-vigtigt.html
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Højere kendskabsgrad 

Ideen med det strategiske løsningsforslag er til dels, at skabe en mere effektiv og målrettet 

produktudvikling, men også at øge kendskabsgraden. Dette sker i forbindelse med motivering af 

forbrugeren til involvering i produktudviklingsprocessen. Konceptet rammer den digitale generation 

via internettet hvor de befinder sig. Motiveringen af målgruppen kommer af den mulige 

kommission der er i vente, hvis deltagerens bidrag til live eventet ibrugtages. Dette medfører 

endvidere omtale via de sociale medier, hvor de også herigennem har mulighed for, at deltage i live 

events over internettet på B&O PLAY´s community. 

Innovativt koncept
59

 

Ved at involvere forbrugerne i processen, skabes der også ”ambassadører” for brand konceptet. 

Dette er medvirkende til at øge kendskabsgraden. Jfr. Sarasvathy´s Bird-in-hand princip
60

 afgør 

man hvilke fugle man har i hånden, når man ønsker at skabe noget nyt. Med dette hentydes der til 

den nuværende produktudvikling, der jfr. vores spørgeskemaundersøgelse har vist svage 

forbrugerpræferencer overfor B&O PLAY brandet, hvilket vi formoder skyldes efterspørgslen efter 

B&O PLAY produkter. Iflg. Bird-in-hand princippet og som konceptet er struktureret, bør B&O 

PLAY forsætte med at gøre det de er gode til, og involvere forbrugeren i processen, og lade dem 

fortælle hvad de efterspørger.  

Målrettet produktudvikling 

Ved at involvere forbrugeren i produktudviklingen, får vi kendskab til hvilke præferencer de har, og 

hvad de efterspørger igennem en markedsanalyse.  

Svagheder 

Ikke muligt af prisdifferientiere  

B&O har ikke mulighed for at prisdifferientiere, da kravende for dette ikke kan blive opfyldt. Et af 

kravene er at markederne skal kunne holdes adskilt, hvis de ikke kan dette, kan det bl.a. fører til 

kannibalisme på deres fysiske butikker.  

 

                                                             
59 Quirky.com 
60 http://coello.dk/bird-in-the-hand/ 

http://coello.dk/bird-in-the-hand/
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Muligheder  

Voksende trend indenfor sociale medier (Facebook, twitter mv.) 

Antallet af brugere på de sociale medier boomer, det viser en undersøgelse lavet af 

nettendenser.dk
61

. Dette betyder også at flere virksomheder opsøger kunder via de sociale medier
62

, 

og gør det med succes. B&O PLAY´s målgruppe er den digitale generation, og størstedelen af 

denne, vil alt andet lige befinde sig her.  

Rekruttering af yderst kompetente medarbejdere 

Dette ses som en mulighed i forbindelse med, at B&O ikke har indflydelse på hvilke personer der 

deltager i live eventet. Det at de ansætter dem vil være et internt forhold og en styrke. Fordelen ved 

Quirky konceptet er, at deltagernes involvering ved disse live events, giver B&O et indblik i hvilke 

kompetencer og kreativitet der er til rådighed ved de enkelte brugere.   

Trusler 

Kortere PLC kurver 

Den hastige udvikling indenfor teknologien, har forkortet elektroniske produkters PLC-kurve. B&O 

må uden tvivl forvente et øget pres, både fra de store konkurrerende elektronikgiganter. Samt et 

øget forventningspres fra forbrugerne, som stiller fortsatte krav til luksusprodukter med en vis 

levetid, og alligevel nye og hyppigere produktlanceringer. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-danmark-sadan-er-
befolkningen-fordelt/ 

62 http://www.business.dk/vaekst/sociale-medier-er-et-must & 
http://www.business.dk/ledelse/danske-virksomheder-boomer-paa-sociale-medier 

http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-danmark-sadan-er-befolkningen-fordelt/
http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-danmark-sadan-er-befolkningen-fordelt/
http://www.business.dk/vaekst/sociale-medier-er-et-must
http://www.business.dk/ledelse/danske-virksomheder-boomer-paa-sociale-medier
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12 Konklusion 

I forbindelse med den strategiske analyse er vi kommet frem til, at B&O står overfor en række 

væsentlige udfordringer i forhold til afsætningen af PLAY-seriens produkter via E-handel. 

Det glæder særligt kendskabsgraden for denne serie, som blandt den primære målgruppe, vurderes 

at ligge på et yderst kritisabelt niveau, i forhold til hvad man burde forvente. Denne vurdering skal 

ses i tæt sammenhæng med målgruppens kendskabsgrad til B&O´s traditionelle brand, som ifølge 

vores spørgeskemaundersøgelse ligger tæt på 100%. Mens kendskabsgraden for PLAY kun ligger 

på 26,8%. 

Vi ser således også at kun 12% af respondenterne fra samme spørgeskemaundersøgelse, nærer 

præferencer for PLAY produkterne, mens konkurrenter såsom: Samsung og Sony foretrækkes i 

langt højere grad.  

Samtidig ses det at B&O´s omsætning via e-handel er i stærk fremgang, dog formodes det udfra 

vores analyse at bidraget fra målgruppen er minimal, eftersom et fåtal har svaret at de rent faktisk 

ejer et B&O PLAY produkt.  

På det grundlag kan man således fristes til at konkludere, at B&O har fejlet i deres nuværende 

markedsføring af B&O PLAY brandet til netop den primære målgruppe - den digitale generation, 

via E-handlen.  

Om end man siden Tue Mantoni´s lancering af den meget ambitiøse strategiplan: Leaner, Faster, 

Stronger, har haft et massivt fokus på, hvordan hele B&O forretningen kan optimeres, heriblandt 

afstedkom idéen om etableringen af subbrandet, B&O PLAY. Et brand der samtidig skulle bidrage 

til de svingende økonomiske resultater, som koncernen har været ramt af siden finanskrisen. 

Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se at PLAY har indtaget et strategisk vigtigt 

forretningsområde, dog mener vi at potentialet for afsætningen via E-handel på globalt plan er langt 

større end hvad der i dag udnyttes. Og at man med de rette tiltag vil kunne maksimere sin gevinst 

gennem en skærpet og mere fokuseret indsat herpå. Dette skal ligeledes ses i lyset af flere eksterne 

forhold som pt. gør sig glædende, samt hvordan vi vurderer forskellige muligheder for fremtiden. 

Ud fra statistikker kan vi analysere os frem til at verdensøkonomien generelt set viser positive 

vækstrater og optimisme. Naturligvis er nogle lande mere interessante at fokusere på end andre, set 

med driftsøkonomiske briller. Særligt det kinesiske marked er svært at komme udenom, da man her 

fortsat oplever enorm økonomisk vækst. Også udbredelsen og interessen for E-handel på 

verdensplan gennemgår lige nu en kolossal udvikling. En udvikling som forventes øget i de 

kommende år fremadrettet. Det glæder både for antallet af nye digitale købere, samt mængden af 
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kroner/øre der i gennemsnit forbruges pr. digital køber. Vi ser således et ekstremt 

afsætningspotentiale for B&O PLAY´s produkter via E-handel. Et potentiale som bør være af en 

sådan størrelse, at det vil kunne skabe øget vækst.  

I relation til dette uudnyttede potentiale, er vi i anden del af opgaven kommet op med 

løsningsforslag til hvordan man eksempelvis kan håndtere og administrere fremtidens E-handel. 

Helt konkret er vi kommet op med et forslag, som har det primære formål at skabe en større 

kendskabsgrad blandt B&O PLAY´s primære målgruppe. Det Quirky lignende koncept skaber en 

social brugerinvolvering, hvor fremtidens forbrugere, bliver fremtidens designere og 

produktudviklere. På denne måde skabes der en naturlig interesse og omtale for brandet, og dermed 

er det vores forhåbning, at kendskabsgraden gradvist øges. Ikke mindst pga. at man møder den 

digitale generation på deres hjemmebane. Som en del af dette koncept, og for at kunne 

implementere det på bedste vis i B&O regi, har vi valgt, som beskrevet i indledning for strategisk 

løsningsforslag, at etablere et showroom for at kunne brugerne kan fremvise, influere og evaluere 

på de designs der ligger på ”tegnebrættet”.  

Ud fra markedsanalysen og prisoptimeringen af en B&O Play trådløs højtaler, fandt vi frem til at 

sådant et produkt vil befinde sig på markedet monopolistisk konkurrence.  Den optimale pris vil 

derfor være 5500 kr. via begge distributionskanaler, derudover fandt vi frem til at B&O ikke har 

mulighed for prisdifferentiering ved øget fokus på deres e-handel, da de grundlæggende krav ikke 

bliver opfyldt og det vil bl.a. kunne udarte sig til kannibalisme på deres egne butikker, hvis de gør 

brug af dette. 

I investeringsafsnittet i rapporten, tog vi udgangspunkt i 4 forskellige investeringsalternativer. Jfr. 

fundamentalprincip 1 viste alle alternativerne sig, at være fordelagtige. Og ud fra 

fundamentalprincip 2 faldt investeringsvalget på lejemålet i København. Valget af finansiering til 

dette, blev med fremmekapital i form af en kassekredit finansiering, som blev holdt op imod et 

annuitetslån. Det der primært lå til grund for valget af kassekreditten var fleksibiliteten vedr. 

indfrielse af indestående gæld. 
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13 Perspektivering 

Hvis vi skal forsøge at se problemstillingen i et bredere og mere nuanceret perspektiv, så er vi 

meget opmærksomme på, at der kan være flere andre relevante løsningsforslag til den pågældende 

problemstilling. I det aktuelle tilfælde opstiller og gennemanalyser vi hvorledes et muligt 

markedsførings- og investeringstiltag kan være en løsning på B&O´s svingende økonomiske 

resultater over den seneste årrække.  

Vi påpeger dermed at en udvidelse af rapportens indhold, kunne omfatte en alternativ og mere 

alsidig markedsføringsplan. Hvor andre tiltag med fordel kunne fremhæves som mulige løsninger 

for, hvordan B&O i fremtiden kunne optimere og drage større nytte at det afsætningspotentiale vi 

mener at de i dag går glip af via E-handlen. 

14 Kildekritik 

Vi har i rapporten forholdt os kritisk til, de i opgaven valgte kilder mht. indre og ydre kildekritik. Vi 

har beskæftiget os med sekundære kilder, og forholdt os til kilderne kontekst, relevans, måden 

hvorpå afsenderen ønsker informationen opfattet, samt tid og sted kilden har sin oprindelse. I 

forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse forholder vi os kritisk til stikprøvens størrelse, 

samt det repræsentative udsnit.  
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http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44060057:bo-sk%C3%A6rer-90-ansatte-v%C3%A6k.html
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44060057:bo-sk%C3%A6rer-90-ansatte-v%C3%A6k.html
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=10634&zoneid=3
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=10634&zoneid=3
http://politiken.dk/poltv/ECE2050168/bo-analyse-kundeflugten-er-stoerre-end-opfindsomheden/
http://politiken.dk/poltv/ECE2050168/bo-analyse-kundeflugten-er-stoerre-end-opfindsomheden/
http://epn.dk/teknologi2/ECE4863713/b-o-boss-vi-tror-stadig-pa-tocifret-vaekst/
http://epn.dk/teknologi2/ECE4863713/b-o-boss-vi-tror-stadig-pa-tocifret-vaekst/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=51666
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http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=E
XT_SEM_IP&gclid=CNayurv25LwCFfLHtAod-koARA 

http://www.danskebank.dk/da-dk/privat/laan/forbrug/pages/kassekredit.aspx 

http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx 

http://digital.sondagsavisen.dk/publication/b02cf23c#/b02cf23c/6  
 

http://www.findforsikring.dk/indboforsikring/indboforsikring-geografiske-

omrader 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=556# 

http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-
Time-2012/1009649 

 
http://www.pointe.dk/brugervenlighed-hvorfor-det-er-vigtigt.html 

www.Quirky.com 
 

http://coello.dk/bird-in-the-hand/ 

http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual-
reports/Annual_Report_1011_DA.pdf 

http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-

Time-2012/1009649 

http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-
danmark-sadan-er-befolkningen-fordelt/ 

http://www.business.dk/vaekst/sociale-medier-er-et-must &  

http://www.business.dk/ledelse/danske-virksomheder-boomer-paa-sociale-

medier 

 

 

 

 

 

http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CNayurv25LwCFfLHtAod-koARA
http://www.elgiganten.dk/search?WFSimpleSearch_NameOrID=airplay&scid=EXT_SEM_IP&gclid=CNayurv25LwCFfLHtAod-koARA
http://www.danskebank.dk/da-dk/privat/laan/forbrug/pages/kassekredit.aspx
http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx
http://digital.sondagsavisen.dk/publication/b02cf23c#/b02cf23c/6
http://www.findforsikring.dk/indboforsikring/indboforsikring-geografiske-omrader
http://www.findforsikring.dk/indboforsikring/indboforsikring-geografiske-omrader
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=556
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
http://www.pointe.dk/brugervenlighed-hvorfor-det-er-vigtigt.html
http://coello.dk/bird-in-the-hand/
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-danmark-sadan-er-befolkningen-fordelt/
http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-danmark-sadan-er-befolkningen-fordelt/
http://www.business.dk/vaekst/sociale-medier-er-et-must
http://www.business.dk/ledelse/danske-virksomheder-boomer-paa-sociale-medier
http://www.business.dk/ledelse/danske-virksomheder-boomer-paa-sociale-medier
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16 Bilag 

Bilag 1 (Spørgeskemaundersøgelse kvantitativ data) 

 
Stikprøve: 465               

Hvad er dit køn?               
 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Hvad er din alder?               
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Hvilke af følgende Radio/TV mærker foretrækker du? (Vælg én eller flere)          
 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Kender du firmaet Bang & Olufsen(B&O)?              
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Kender du Bang & Olufsen såkaldte B&O PLAYs produktserie?           
 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

(Hvis ja) Hvor kender du B&O PLAYs produktserie fra?            
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 Ejer du et B&O PLAY produkt? 
     

             
 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Er det mere sandsynligt at du vil købe et B&O PLAY produkt,  

hvis du som forbruger selv har indflydelse på udviklingen af produktet –  
eksempelvis på design og teknologi? 
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Hvilke steder foretrækker du at købe radio og TV produkter (TV, lydsystemer etc.)?         
 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Hvis du skulle købe et B&O PLAY produkt over nettet via B&O PLAYs  
egen hjemmeside, hvor stort et beløb ville du så være tryg ved at købe for.  
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Samlet status               
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Bilag 2 

År
Investeringssum    

og scrapværdi
Drift indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlige 

nettobetalinger

0 -1.300.000,00           -1.300.000,00           -1.300.000,00                             

1 1.064.000,00              747.000,00        317.000,00                 317.000,00*(1+0,07)^-1 296.261,68                                  

2 1.862.000,00              747.000,00        1.115.000,00             1.115.000,00*(1+0,07)^-2 973.884,18                                  

3 2.660.000,00              747.000,00        1.913.000,00             1.913.000,00*(1+0,07)^-3 1.561.577,84                              

4 3.458.000,00              747.000,00        2.711.000,00             2.711.000,00*(1+0,07)^-4 2.068.208,92                              

5 4.256.000,00              747.000,00        3.509.000,00             3.509.000,00*(1+0,07)^-5 2.501.868,50                              

6 5.054.000,00              747.000,00        4.307.000,00             4.307.000,00*(1+0,07)^-6 2.869.935,96                              

7 5.852.000,00              747.000,00        5.105.000,00             5.105.000,00*(1+0,07)^-7 3.179.137,43                              

8 6.650.000,00              747.000,00        5.903.000,00             5.903.000,00*(1+0,07)^-8 3.435.599,74                              

9 7.448.000,00              747.000,00        6.701.000,00             6.701.000,00*(1+0,07)^-9 3.644.900,01                              

10 1.218.994,42kr.       8.246.000,00              747.000,00        8.717.994,42             8.717.994,42*(1+0,07)^-10 4.431.786,29                              

23.663.160,56kr.                       

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi  

 

 

↓ 

    

= 24.343.485,61 + 619.674,95 =  24.963.160,56 – 1.300.000  

K0 = 23.663.160,56 
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Bilag 3 

År
Investeringssum    

og scrapværdi
Drift indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlige 

nettobetalinger

0 -5.300.000,00       -5.300.000,00      -5.300.000,00         

1 1.596.000,00             773.000,00     823.000,00           823.000,00*(1+0,08)^-1 762.037,04              

2 2.660.000,00             773.000,00     1.887.000,00        1.887.000,00*(1+0,08)^-2 1.617.798,35          

3 3.724.000,00             773.000,00     2.951.000,00        2.951.000,00*(1+0,08)^-3 2.342.598,94          

4 4.788.000,00             773.000,00     4.015.000,00        4.015.000,00*(1+0,08)^-4 2.951.144,86          

5 5.852.000,00             773.000,00     5.079.000,00        5.079.000,00*(1+0,08)^-5 3.456.682,06          

6 6.916.000,00             773.000,00     6.143.000,00        6.143.000,00*(1+0,08)^-6 3.871.132,02          

7 7.980.000,00             773.000,00     7.207.000,00        7.207.000,00*(1+0,08)^-7 4.205.215,28          

8 9.044.000,00             773.000,00     8.271.000,00        8.271.000,00*(1+0,08)^-8 4.468.563,94          

9 10.108.000,00           773.000,00     9.335.000,00        9.335.000,00*(1+0,08)^-9 4.669.824,11          

10 6.094.972,10kr.   11.172.000,00           773.000,00     16.493.972,10     16.493.972,00*(1+0,08)^-10 7.639.900,47          

30.684.897,07kr.   

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi  
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Bilag 4 

År
Investeringssum    

og scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlige 

nettobetalinger

0 -8.300.000,00        -8.300.000,00      -8.300.000,00           

1 2.660.000,00      893.000,00     1.767.000,00        1.767.000,00*(1+0,09)^-1 1.621.100,92             

2 3.990.000,00      893.000,00     3.097.000,00        3.097.000,00*(1+0,09)^-2 2.606.682,94             

3 5.320.000,00      893.000,00     4.427.000,00        4.427.000,00*(1+0,09)^-3 3.418.456,27             

4 6.650.000,00      893.000,00     5.757.000,00        5.757.000,00*(1+0,09)^-4 4.078.403,94             

5 7.980.000,00      893.000,00     7.087.000,00        7.087.000,00*(1+0,09)^-5 4.606.063,73             

6 9.310.000,00      893.000,00     8.417.000,00        8.417.000,00*(1+0,09)^-6 5.018.782,09             

7 10.640.000,00    893.000,00     9.747.000,00        9.747.000,00*(1+0,09)^-7 5.331.942,78             

8 11.970.000,00    893.000,00     11.077.000,00     11.077.000,00*(1+0,09)^-8 5.559.172,78             

9 13.300.000,00    893.000,00     12.407.000,00     2.407.000,00*(1+0,09)^-9 5.712.527,46             

10 9.751.955,36kr.     14.630.000,00    893.000,00     23.488.955,36     23.488.955,36*(1+0,09)^-10 9.921.988,59             

39.575.121,50kr.     

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi  
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Bilag 5 

År
Investeringssum    

og scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlige 

nettobetalinger

0 -1.383.333,33      -1.383.333,33      -1.383.333,33           

1 2.660.000,00    1.873.000,00 787.000,00           787.000,00*(1+0,06)^-1 742.452,83                

2 3.990.000,00    1.873.000,00 2.117.000,00        2.117.000,00*(1+0,06)^-2 1.884.122,46            

3 5.320.000,00    1.873.000,00 3.447.000,00        3.447.000,00*(1+0,06)^-3 2.894.167,67            

4 6.650.000,00    1.873.000,00 4.777.000,00        4.777.000,00*(1+0,06)^-4 3.783.831,43            

5 7.980.000,00    1.873.000,00 6.107.000,00        6.107.000,00*(1+0,06)^-5 4.563.505,66            

6 9.310.000,00    1.873.000,00 7.437.000,00        7.437.000,00*(1+0,06)^-6 5.242.791,54            

7 10.640.000,00  1.873.000,00 8.767.000,00        8.767.000,00*(1+0,06)^-7 5.830.555,72            

8 11.970.000,00  1.873.000,00 10.097.000,00     10.097.000,00*(1+0,06)^-8 6.334.982,71            

9 13.300.000,00  1.873.000,00 11.427.000,00     11.427.000,00*(1+0,06)^-9 6.763.623,74            

10 83.333,33              14.630.000,00  1.873.000,00 12.840.333,33     12.840.333,33*(1+0,06)^-10 7.169.975,07            

43.826.675,50kr.     

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi  
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Bilag 6 (15 terminer, 6 %) 

Leje

År

Investeringss

um    og 

scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlig

e 

nettobetaling

er

0 -1.383.333,33  -1.383.333,33  -1.383.333,33         

1 2.660.000,00    1.873.000,00 787.000,00        787.000,00*(1+0,06)^-1 742.452,83              

2 3.990.000,00    1.873.000,00 2.117.000,00    2.117.000,00*(1+0,06)^-2 1.884.122,46          

3 5.320.000,00    1.873.000,00 3.447.000,00    3.447.000,00*(1+0,06)^-3 2.894.167,67          

4 6.650.000,00    1.873.000,00 4.777.000,00    4.777.000,00*(1+0,06)^-4 3.783.831,43          

5 7.980.000,00    1.873.000,00 6.107.000,00    6.107.000,00*(1+0,06)^-5 4.563.505,66          

6 9.310.000,00    1.873.000,00 7.437.000,00    7.437.000,00*(1+0,06)^-6 5.242.791,54          

7 10.640.000,00  1.873.000,00 8.767.000,00    8.767.000,00*(1+0,06)^-7 5.830.555,72          

8 11.970.000,00  1.873.000,00 10.097.000,00  10.097.000,00*(1+0,06)^-8 6.334.982,71          

9 13.300.000,00  1.873.000,00 11.427.000,00  11.427.000,00*(1+0,06)^-9 6.763.623,74          

10 14.630.000,00  1.873.000,00 12.757.000,00  12.757.000,00*(1+0,06)^-10 7.123.442,17          

11 17.290.000,00  1.873.000,00 15.417.000,00  15.417.000,00*(1+0,06)^-11 8.121.483,28          

12 18.620.000,00  1.873.000,00 16.747.000,00  16.747.000,00*(1+0,06)^-12 8.322.745,93          

13 19.950.000,00  1.873.000,00 18.077.000,00  18.077.000,00*(1+0,06)^-13 8.475.203,01          

14 21.280.000,00  1.873.000,00 19.407.000,00  19.407.000,00*(1+0,06)^-14 8.583.734,82          

15 83.333,33         22.610.000,00  1.873.000,00 20.820.333,33  20.737.000,00*(1+0,06)^-15 8.687.597,65          

87.354.240,62        

85.970.907,29kr.   

Køb

År

Investeringss

um    og 

scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlig

e 

nettobetaling

er

0 -8.300.000,00  -8.300.000,00  -8.300.000,00         

1 2.660.000,00    893.000,00     1.767.000,00    1.767.000,00*(1+0,09)^-1 1.621.100,92          

2 3.990.000,00    893.000,00     3.097.000,00    3.097.000,00*(1+0,09)^-2 2.606.682,94          

3 5.320.000,00    893.000,00     4.427.000,00    4.427.000,00*(1+0,09)^-3 3.418.456,27          

4 6.650.000,00    893.000,00     5.757.000,00    5.757.000,00*(1+0,09)^-4 4.078.403,94          

5 7.980.000,00    893.000,00     7.087.000,00    7.087.000,00*(1+0,09)^-5 4.606.063,73          

6 9.310.000,00    893.000,00     8.417.000,00    8.417.000,00*(1+0,09)^-6 5.018.782,09          

7 10.640.000,00  893.000,00     9.747.000,00    9.747.000,00*(1+0,09)^-7 5.331.942,78          

8 11.970.000,00  893.000,00     11.077.000,00  11.077.000,00*(1+0,09)^-8 5.559.172,78          

9 13.300.000,00  893.000,00     12.407.000,00  2.407.000,00*(1+0,09)^-9 5.712.527,46          

10 14.630.000,00  893.000,00     13.737.000,00  13.737.000,00*(1+0,09)^-10 5.802.657,25          

11 17.290.000,00  893.000,00     16.397.000,00  16.397.000,00*(1+0,09)^-11 6.354.376,15          

12 18.620.000,00  893.000,00     17.727.000,00  17.727.000,00*(1+0,09)^-12 6.302.564,07          

13 19.950.000,00  893.000,00     19.057.000,00  19.057.000,00*(1+0,09)^-13 6.215.986,47          

14 21.280.000,00  893.000,00     20.387.000,00  20.387.000,00*(1+0,09)^-14 6.100.737,68          

15 9.751.955,36   22.610.000,00  893.000,00     31.468.955,36  21.717.000,00*(1+0,09)^-15 8.639.425,37          

77.368.879,91        

69.068.879,91kr.   

Nutidværdi af nettobetaling

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi

Kapitalværdi  
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Bilag 7 (6 terminer, 6 %) 

Leje

År

Investeringss

um   og 

scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlig

e 

nettobetaling

er

0 -1.383.333,33  -1.383.333,33  -1.383.333,33         

1 2.660.000,00    1.873.000,00 787.000,00        787.000,00*(1+0,06)^-1 742.452,83              

2 3.990.000,00    1.873.000,00 2.117.000,00    2.117.000,00*(1+0,06)^-2 1.884.122,46          

3 5.320.000,00    1.873.000,00 3.447.000,00    3.447.000,00*(1+0,06)^-3 2.894.167,67          

4 6.650.000,00    1.873.000,00 4.777.000,00    4.777.000,00*(1+0,06)^-4 3.783.831,43          

5 83.333,33         7.980.000,00    1.873.000,00 6.107.000,00    6.107.000,00*(1+0,06)^-5 4.563.505,66          

6 9.310.000,00    1.873.000,00 7.520.333,33    7.437.000,00*(1+0,06)^-6 5.301.538,25          

19.169.618,30        

17.786.284,97kr.   

Køb

År

Investeringss

um    og 

scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlig

e 

nettobetaling

er

0 -8.300.000,00  -8.300.000,00  -8.300.000,00         

1 2.660.000,00    893.000,00     1.767.000,00    1.767.000,00*(1+0,09)^-1 1.621.100,92          

2 3.990.000,00    893.000,00     3.097.000,00    3.097.000,00*(1+0,09)^-2 2.606.682,94          

3 5.320.000,00    893.000,00     4.427.000,00    4.427.000,00*(1+0,09)^-3 3.418.456,27          

4 6.650.000,00    893.000,00     5.757.000,00    5.757.000,00*(1+0,09)^-4 4.078.403,94          

5 7.980.000,00    893.000,00     7.087.000,00    7.087.000,00*(1+0,09)^-5 4.606.063,73          

6 9.751.955,36   9.310.000,00    893.000,00     18.168.955,36  8.417.000,00*(1+0,09)^-6 10.833.554,44        

27.164.262,24        

18.864.262,24kr.   

Nutidværdi af nettobetaling

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi

Kapitalværdi  
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Bilag 8 (15 terminer, 8 %) 

Leje

År

Investeringss

um    og 

scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlig

e 

nettobetaling

er

0 -1.383.333,33  -1.383.333,33  -1.383.333,33         

1 2.660.000,00    1.873.000,00 787.000,00        787.000,00*(1+0,06)^-1 728.703,70              

2 3.990.000,00    1.873.000,00 2.117.000,00    2.117.000,00*(1+0,06)^-2 1.814.986,28          

3 5.320.000,00    1.873.000,00 3.447.000,00    3.447.000,00*(1+0,06)^-3 2.736.339,73          

4 6.650.000,00    1.873.000,00 4.777.000,00    4.777.000,00*(1+0,06)^-4 3.511.237,61          

5 7.980.000,00    1.873.000,00 6.107.000,00    6.107.000,00*(1+0,06)^-5 4.156.321,58          

6 9.310.000,00    1.873.000,00 7.437.000,00    7.437.000,00*(1+0,06)^-6 4.686.571,52          

7 10.640.000,00  1.873.000,00 8.767.000,00    8.767.000,00*(1+0,06)^-7 5.115.460,30          

8 11.970.000,00  1.873.000,00 10.097.000,00  10.097.000,00*(1+0,06)^-8 5.455.094,93          

9 13.300.000,00  1.873.000,00 11.427.000,00  11.427.000,00*(1+0,06)^-9 5.716.344,95          

10 14.630.000,00  1.873.000,00 12.757.000,00  12.757.000,00*(1+0,06)^-10 5.908.959,33          

11 17.290.000,00  1.873.000,00 15.417.000,00  15.417.000,00*(1+0,06)^-11 6.612.087,04          

12 18.620.000,00  1.873.000,00 16.747.000,00  16.747.000,00*(1+0,06)^-12 6.650.464,12          

13 19.950.000,00  1.873.000,00 18.077.000,00  18.077.000,00*(1+0,06)^-13 6.646.875,38          

14 21.280.000,00  1.873.000,00 19.407.000,00  19.407.000,00*(1+0,06)^-14 6.607.327,43          

15 83.333,33         22.610.000,00  1.873.000,00 20.820.333,33  20.737.000,00*(1+0,06)^-15 6.563.437,38          

72.910.211,27        

71.526.877,94kr.   

Køb

År

Investeringss

um    og 

scrapværdi

Drift 

indbetalinger

Drift 

udbetalinger

Gennemsnitlig

e 

nettobetaling

er

0 -8.300.000,00  -8.300.000,00  -8.300.000,00         

1 2.660.000,00    893.000,00     1.767.000,00    1.767.000,00*(1+0,09)^-1 1.621.100,92          

2 3.990.000,00    893.000,00     3.097.000,00    3.097.000,00*(1+0,09)^-2 2.606.682,94          

3 5.320.000,00    893.000,00     4.427.000,00    4.427.000,00*(1+0,09)^-3 3.418.456,27          

4 6.650.000,00    893.000,00     5.757.000,00    5.757.000,00*(1+0,09)^-4 4.078.403,94          

5 7.980.000,00    893.000,00     7.087.000,00    7.087.000,00*(1+0,09)^-5 4.606.063,73          

6 9.310.000,00    893.000,00     8.417.000,00    8.417.000,00*(1+0,09)^-6 5.018.782,09          

7 10.640.000,00  893.000,00     9.747.000,00    9.747.000,00*(1+0,09)^-7 5.331.942,78          

8 11.970.000,00  893.000,00     11.077.000,00  11.077.000,00*(1+0,09)^-8 5.559.172,78          

9 13.300.000,00  893.000,00     12.407.000,00  2.407.000,00*(1+0,09)^-9 5.712.527,46          

10 14.630.000,00  893.000,00     13.737.000,00  13.737.000,00*(1+0,09)^-10 5.802.657,25          

11 17.290.000,00  893.000,00     16.397.000,00  16.397.000,00*(1+0,09)^-11 6.354.376,15          

12 18.620.000,00  893.000,00     17.727.000,00  17.727.000,00*(1+0,09)^-12 6.302.564,07          

13 19.950.000,00  893.000,00     19.057.000,00  19.057.000,00*(1+0,09)^-13 6.215.986,47          

14 21.280.000,00  893.000,00     20.387.000,00  20.387.000,00*(1+0,09)^-14 6.100.737,68          

15 9.751.955,36   22.610.000,00  893.000,00     31.468.955,36  21.717.000,00*(1+0,09)^-15 8.639.425,37          

77.368.879,91        

69.068.879,91kr.   

Nutidværdi af nettobetaling

Nutidværdi af nettobetaling

Kapitalværdi

Kapitalværdi  
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Bilag 9 (Drift budget) 

Driftsbudget ved tilbygning/rudvidelse i Struer Driftsbudget ved showroom i Aarhus

Driftsbudget forudsætninger | Årligt Driftsbudget forudsætninger | Årligt

Gns. Omsætning pr. kunde 0* Gns. Omsætning pr. kunde 0*

Forventet antal fysiske kunder pr. event lav Forventet antal fysiske kunder pr. event mellem

Kont.kapacitetsomk. 747000 Kont.kapacitetsomk. 773000

Kapacitetsomkostninger | Årligt Kapacitetsomkostninger | Årligt

Showroom Projektleder 400000 Showroom Projektleder 400000

Showroom Projektmedarbejder 300000 Showroom Projektmedarbejder 300000

Årsløn 700000 Årsløn 700000

El, varme, lys og vedligeholdelse 20000 El, varme, lys og vedligeholdelse 20000

Vagt, Alarmsystem 2000 Vagt, Alarmsystem 3000

Forsikringer 5000 Forsikringer 20000

Event omk. (forfriskninger) 20000 Event omk. (forfriskninger) 30000

I alt 747000 I alt 773000

Driftsbudget ved showroom i København Driftsbudget ved showroom i København (Leje)

Driftsbudget forudsætninger | Årligt Driftsbudget forudsætninger | Årligt

Gns. Omsætning pr. kunde 0* Gns. Omsætning pr. kunde 0*

Forventet antal fysiske kunder pr. event høj Forventet antal fysiske kunder pr. event høj

Kont.kapacitetsomk. 893000 Kont.kapacitetsomk. 1873000

Kapacitetsomkostninger | Årligt Kapacitetsomkostninger | Årligt

Showroom Projektleder 450000 Årlig husleje 1000000

Showroom Projektmedarbejder 350000 Showroom Projektleder 450000

Årsløn 800000 Showroom Projektmedarbejder 350000

El, varme, lys og vedligeholdelse 20000 Årsløn 800000

Vagt, Alarmsystem 3000 El, varme, lys og vedligeholdelse 20000

Forsikringer 30000 Vagt, Alarmsystem 3000

Event omk. (forfriskninger) 40000 Forsikringer 10000

I alt 893000 Event omk. (forfriskninger) 40000

I alt 1873000

* Omsætning bevirkes men kan ikke udregnes, værdiskabelse kan endvidere findes i øget kendskabsgrad og mere målrettet produktudvikling.  

Bilag 10 (Effektiv rente) 

Formel for beregning af effektiv rente: 

 

Lejemål: 

Annuitets lån:   = 5,26% 

Kassekredit       = 6% 
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Bilag 11 (Ny terminsydelse) 

N: 10 

I: 5.26 

PV: 1.378.000 

PMT: ? = 180,717.52 

 


