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1 Indledning	
  
I dette afgangsprojekt, der er udarbejdet ved Aalborg Universitet, HD-uddannelsens
1. del, ser vi på en problemstilling, der vedrører en specifik virksomhed.
Problemstillingen relaterer sig til, hvilken strategi virksomheden vælger i tiden efter
finans- og gældskrisen i 2008. Oplægget til projektet stammer fra en artikel, der
blev bragt i Børsen i november 2014, hvoraf det fremgår, at Nationalbankens tal
peger på, at danske virksomheder har opsparet 470 mia. kr. siden 2009. Det er
forståeligt, at virksomheder konsoliderer sig i en krisetid og nøje overvejer, hvad de
skal investere i, men samfundets vækst er afhængig af erhvervslivets investeringer.
Derfor peger tidligere overvismand Torben M. Andersen, Aarhus Universitet i
artiklen på, at ”det er på tide, at virksomhederne tager pengene op af sparebøssen og
begynder at investere igen” (Børsen, 2014).
Afgangsprojektet inddrager de primære fag, som vi har gennemført på 1. del af HD,
dvs. erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsret. Hovedvægten
i projektet er på de to førstnævnte fag. Vi vil anvende tilgængeligt materiale
vedrørende den valgte virksomhed og anvende teorier og modeller fra fagene på
dette materiale til at vurdere virksomhedens holdning til krisen, investeringslysten
og vækstmulighederne.

2 Problemfelt	
  
Den valgte virksomhed er BILA A/S som har hovedsæde på Nykøbing Mors.
Virksomheden leverer robotløsninger primært til skandinaviske
fremstillingsvirksomheder, dvs. business-to-business (B2B) salg. På 25 år er BILA
A/S gået fra at være en smedevirksomhed til at være en vidensvirksomhed med
fokus på produktionsoptimering, men med fortsat fokus på sine rødder i
håndværket. BILA A/S anvender robotunderleverandører og specialtilpasser
robotterne til kundernes individuelle behov samt varetager implementeringen i
kundernes produktion. BILA A/S vil i resten af rapporten blive forkortet til blot
BILA.
Grunden til, at vi finder BILA interessant, er, at virksomheden i 2014 var indstillet
til OK’s Fighter Pokal. Fighter Pokalen er en anerkendelse, af den betydning som
små og mellemstore virksomheder har, for det danske erhvervsliv. I 2014 blev
Fighter Pokalen uddelt til en virksomhed, der har formået at kæmpe sig ud af
finanskrisens skygge. BILA vandt ikke, men var en af de tre finalister. OK skriver på
Fighter Pokalens hjemmeside: ”BILA A/S havde tilbage i 2007 brug for en ny retning,
en ny vej, som kunne hjælpe virksomheden med de meget store udfordringer, man
stod overfor. Mange projekter var gået skævt, og det påvirkede i allerhøjeste grad
indtjeningsevnen. Den globale finanskrise pustede kun til ilden, og konkurrencen i
markedet ændrede sig fra den ene dag til den anden” (OK, 2014).
Administrerende direktør for BILA, Jan Bisgaard Sørensen udtaler til OK Fighter
Pokalen, at de tiltag som virksomheden anvendte for at komme ud af krisen, var en
strategi, der koncentrerede sig om værdibaseret salg. Med dette satte BILA især
fokus på det opsøgende salg, samt forståelse af kundens behov og forretning. Nogle
af nøgleaktiviteterne var at indføre procedurer, træne kompetencer, ansvar og fælles
værdier. Strategien indbefattede dermed i høj grad virksomhedskulturelle
ændringer.
BILA valgte således en offensiv strategisk tilgang til finanskrisen og har øget deres
salg og overskud i årene fra 2009 til i dag. Dette står i modsætning til den vej
mange andre virksomheder tog som følge af krisen med nedskæringer og defensive
strategier. BILA valgte flere strategiske fokusområder ud: Salgstræning skulle
medføre, at sælgerne, der var teknisk orienterede, blev mere udadvendte.
Virksomheden fokuserede på udvalgte brancher og sorterede benhårdt de brancher
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fra, hvor investeringerne faldt som følge af finanskrisen. Urentable projekter blev
lukket, og der blev indført en struktureret projektproces til styring af hele projektets
levetid fra ordre til afslutning. Ligeledes fandt BILA ud af, at standardiserede
produkter gav en økonomisk fordel med færre implementeringsrisici, da
produkterne ofte kan anvendes på tværs af brancher (Metal Supply, 2013).

2.1 Problemformulering	
  
Hvilken effekt har BILA’s strategi haft på de økonomiske resultater i perioden
2008/09 til 2012/13? Hvilke muligheder giver strategien for, at BILA forsat kan
skabe vækst i virksomheden, og hvad bør BILA være særligt opmærksom på?

2.2 Afgrænsning	
  
Vi ønsker i vores regnskabsanalyse, at afgrænse os til de seneste 4 regnskabsår,
hvilket er fra 2008/2009 til 2012/2013. Da BILA har regnskabsafslutning 30. juni,
vil regnskabet for 2013/2014 blive offentliggjort hen over foråret. Vi har dog valgt at
afgrænse os fra dette regnskab.
Der er valgt 4 år i regnskabsanalysen, da vi mener, at det vil belyse BILA’s
økonomiske situation godt, da det var i 2008, man i BILA begyndte at tænke i andre
baner, strategimæssigt. Regnskabet 2008/2009 var samtidig det første regnskab
efter finanskrisen.
I regnskabsanalysen har vi benyttet os af den gennemsnitlige egenkapital.
Vi ønsker ligeledes at afgrænse os til det europæiske marked.

3 Metode	
  
Problemformuleringen er udgangspunkt for opgavens struktur. Vores underen, som
kommer til udtryk i problemstillingen og problemformuleringen besvares ved at gå
systematisk til værks igennem opgaven for at løse vores problemformulering.
Vi vil i vores besvarelse af problemformuleringen tage udgangspunkt i teorien,
herunder teorier fra HD-studiets 1. del, som bl.a. erhvervsøkonomiske modeller.
Samtidig vil vi tage udgangspunkt i det, som vi kan opfange af virkeligheden, dette
sker helt automatisk, da vi beskæftiger os med en konkret eksisterende
virksomhed, og den omverden som virksomheden opererer i.
Ved at tage udgangspunkt i både teori og virkelighed, sammensætter vi kvalitative
datakilder, såvel som kvantitative datakilder, dette vil betyde at vi vil opnå ny viden
og belyse og besvare vores problemformulering igennem perspektiver, der
kombinerer den deduktive og den induktive tilgang (Nielsen, 2009).
Sekundære Kilder à desk research
Kvalitativ

Kvantitativ

Interne

-

Ledelsesberetning i
årsregnskabet
BILA’s hjemmeside

Eksterne

-

Artikler fra research

Interne

-

Årsregnskaberne

Eksterne

-

Statistiske databaser
Branchens nøgletal

Tabel 1, kvalitative og kvantitative kilder
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Tabellen ovenfor viser vores tilgang til indsamling af empirisk viden, hvor vi vil
koncentrere os om sekundære datakilder indsamlet ved hjælp af desk research.
Vores dataindsamling vil tage udgangspunkts i både kvalitative og kvantitative
data. Med dette udgangspunkt skal, der anvendes både interne samt eksterne
sekundære kilder. Årsregnskaberne vil være en central kilde, for interne kvalitative
og kvantitative data. Herudover vil vi med kvalitative eksterne kilder, i form at
artikler kunne belyse virksomheden omverden, underbygget af kvantitative eksterne
data i form af statiske databaser.
Vi vil i forbindelse med litteratursøgningen til projektet være kildekritiske. Der er i
den forlængelse vurderet på troværdigheden og objektiviteten af de udvalgte kilder,
da vores projekt primært gør brug af de kvalitative data. For at undgå fejlkilder vil vi
være opmærksomme på kildernes validitet, pålidelighed samt præcision.

3.1 Modelvalg	
  og	
  empirisk	
  tilgang	
  
For at besvare første del problemformuleringen vil vi starte med at foretage en
intern analyse af BILA med udgangspunkt i de oplysninger, som er tilgængelige for
offentligheden dvs. årsregnskaber, hjemmesider, artikler om virksomheden i aviser
og fagblade mv.
For at besvare anden del af vores problemformulering har vi brug for at danne et
billede af BILA’s fremtidige muligheder for at skabe vækst. Til dette er det
nødvendigt at dykke ned i baggrunden for, hvad der er BILA’s stærke og svage sider
set i forhold til omverdenen vha. en strategisk analyse af virksomheden og dens
omgivelser. Vi har valgt, at den strategiske analyse omfatter en vurdering af
markedsformen, konkurrenceintensiteten i branchen og udefra kommende
påvirkninger.
Regnskabsanalyse

Porters værdikæde
analyse
Vurdering af 1. del af
problemformulering

Analyse af markedsform

Porter’s 5 forces analyse

PESTEL analyse

SWOT analyse
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Vurdering af 2. del af
problemformulering

Samlet konklusion

Vi starter med en kort beskrivelse af BILA. Derefter vil vi ud fra BILA’s
offentliggjorte årsregnskaber fra 08/09 til 12/13 fortage en historisk
regnskabsanalyse, for at vurdere virksomhedens rentabilitet over tid. Formålet med
rentabilitetsanalysen er at give et godt fundament til at vurdere BILA’s evne, til at
skabe værdi i fremtiden. Regnskabsnøgletallene er med til at belyse virksomhedens
udviklingsretning, og hvor hurtigt det går. Samtidig kan nøgletallene senere bruges
til at vurdere virksomheden i forhold til branchen generelt.
Dernæst vil vi fortsætte den interne analyse vha. Porters værdikæde og klarlægge
betydningen af BILA’s strategiske tiltag ud fra værdikæden. Porters værdikæde
består af ni forskellige værdiaktiviteter, der medvirker til fremstillingen af
virksomhedens produkter.
Ved hjælp af en analyse af BILA’s værdiaktiviteter vil vi afdække, hvilke styrker og
kernekompetencer, samt konkurrencemæssige fordele som BILA har, og hvilke de
har vægtet som værende specielt vigtige, at forstærke med de valgte
strategiændringer. Vi vil herunder specielt se på, hvordan BILA planlagde, at ville
genere mere værdi for deres kunder og dermed anvende en offensiv
konkurrencestrategi under krisen.
Efter analyse af de udvalgte regnskabsnøgletal og Porters værdikædeanalyse kan vi
formulere en delkonklusion på den første del af vores problemformulering. Dvs. vi
forventer at kunne konkludere, hvilken effekt har BILA’s strategi haft på de
økonomiske resultater i perioden 2008/09 til 2012/13.
For at kunne konkludere på anden del af vores problemformulering, starter vi den
eksterne analysedel med at afdække hvilken markedsform, der gælder på det
marked, hvor BILA opererer på.
For yderligere at opnå indsigt i konkurrencesituationen for BILA, vil vi analysere
branchestrukturen vha. ”Porters 5 Forces” model (Porter, 1979). Modellen omfatter
fem konkurrencekræfter, som hver især kan påvirke virksomhedens indtjening. Vi
vil således analysere BILA’s styrkeposition ud fra vurdering af de fem kræfters
styrke i branchen.
Branchen bliver påvirket udefra af politiske, økonomiske, socio-kulturelle,
teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold. Dvs. inden vi kan udtale
os om, hvordan BILA med deres strategi har påvirket og fortsat kan påvirke
konkurrencekræfterne i branchen, er vi nødt til at udarbejde en PESTEL-analyse for
at afdække de forhold, som har indflydelse på branchen.
Når vi således via vores strategiske analyse har afdækket de eksterne forhold, der
påvirker BILA, vil vi kombinere resultater fra den interne analyse med den eksterne
analyse i en samlet SWOT-model, hvoraf BILA’s styrkeprofil vil fremgå. Vi vil ikke
uddybe vores punkter i SWOT, men derefter udarbejde en TOWS analyse, som skal
generer de strategiske tiltag for BILA.
På basis af den strategiske analyse, SWOT og TOWS-modellen kan vi konkludere,
hvilke muligheder strategien giver for anvendelse af de generiske- og
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vækststrategierne, for at BILA forsat kan skabe vækst i virksomheden, og hvad
BILA bør være særligt opmærksom på.
Endelig vil vi samle rapportens delkonklusioner i en samlet konklusion.

4 Virksomhedsbeskrivelse	
  
BILA blev grundlagt i 1988 som en smedevirksomhed på Nykøbing Mors af Per
Bisgaard Sørensen og Jørn Larsen. I dag er Jan Bisgaard Sørensen administrerende
direktør og hovedaktionær i virksomheden. BILA er gået fra en lille 2-mands
smedevirksomhed til en vidensvirksomhed, der i dag beskæftiger ca. 150
medarbejdere fordelt på fire forskellige adresser i Danmark og 2 adresser i Sverige.
BILA kan hjælpe med alt fra optimering af hele produktionslinjer til blot en simpel
automatisering. BILA anvender robotunderleverandører og specialtilpasser
robotterne til kundernes individuelle behov samt varetager implementeringen i
kundernes produktion. BILA er et komplet projekthus som løser alle opgaver
indenfor automatisering, projektledelse, konsulentbistand og service indenfor alle
tænkelige brancher.
BILA leverer automatiseringsløsninger til både det europæiske- og amerikanske
marked indenfor mange forskellige industrier. Selvom BILA’s kunder befinder sig
mange forskellige steder i verden, så tilbyder BILA stadig servicering af de leverede
anlæg. Dette betyder, at enten så rejser BILA’s egen serviceafdeling til den
pågældende kunde, ellers så har BILA et tæt samarbejde med deres robotleverandør
Kawasaki, som kan tilbyde BILA’s kunder den service der efterspørges.
BILA har en vision om at være industriens foretrukne partner indenfor
produktoptimering, og samtidig et mål om, at levere den bedste løsning inden for
alle brancher samt følge alle projekter til dørs.
Som nævnt i kapitel 2 om problemfeltet i opgaven, så klarede BILA sig rigtig flot
igennem finanskrisen i 2008. Dette skyldes en ny strategi, som fokuserede på
værdibaseret salg, som bl.a. indebærer opsøgende salg, samt forståelse af kundens
behov og forretning. Strategien indbefattede dermed i høj grad
virksomhedskulturelle ændringer. BILA gik offensivt til værks mod finanskrisen, og
det bar frugt, da BILA både har øget både salg og overskud i årene efter
finanskrisen.

5 Regnskabsanalyse	
  
I dette kapitel vil vi gennemgå BILA’s eksterne regnskaber for perioderne 08/09 til
12/13 for at få et historisk perspektiv på virksomhedens økonomiske udvikling i
tiden efter finanskrisen. Ved at gennemføre en nøgletalsanalyse med fokus på
rentabilitet, indtjeningsevne og årsagssammenhænge, vil vi søge indsigt i, hvordan
BILA har klaret sig efter finanskrisen.
Et centralt nøgletal i analysen er bl.a. afkastningsgraden, der viser det
gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone (Schack, 2009). Ved at se på
udviklingen af afkastningsgraden kan vi belyse, hvordan den økonomiske udvikling
i BILA har været. For at være i stand til at forklare årsagerne til udviklingen i
afkastningsgraden vil vi pr. regnskabsår vha. DuPont-pyramiden opstille de
forskellige nøgletal, som kan påvirke afkastningsgraden. Desuden vil vi se på
udvikling af egenkapitalens forrentning, som i vores nøgletalsanalyse er vores
primære nøgletal, som BILA vurderes ud fra.
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5.1 Uddrag	
  fra	
  ledelsens	
  beretninger	
  
Ledelsens beretning er en væsentlig del af årsregnskabet, men da det er de eksterne
regnskaber, er det forventelig, at de informationer, som virksomheden giver, er
sparsomme pga. konkurrencebeskyttelse. Vi får dog oplysninger omkring forskellige
strategiske tiltag, som BILA har iværksat.
Det fremgår af ledelsens beretning i BILA’s perioderegnskab i 08/09, at ledelsen
ikke anser resultatet i denne periode for at være tilfredsstillende. Årsagen til det
dårlige resultat i regnskabsåret angives til at være ekstraordinære omkostninger til
tre projekter, hvor der har været utilfredshed hos kunden. BILA har derfor været
nødt til at bruge betydelige ekstra ressourcer for at færdigimplementere løsningen.
Samtidig beskriver ledelsen kort, at tiltag omkring at indføre en forbedret
projektstyringsmodel er sat i gang. Denne model har til formål at forbedre styringen
af tid, kvalitet og økonomi i projekterne. Ledelsen bemærker i beretningen, at
finanskrisen ikke har påvirket BILA i nævneværdig grad.
Allerede efter næste regnskabsperiode i 09/10 er ledelsens beretning mere positiv,
og resultatet betegnes som tilfredsstillende. Ledelsen begrunder forbedringerne i, at
effekten af den nye projektstyringsmodel er slået igennem. Desuden nævnes det, at
BILA har en god ordrebeholdning og tilbudsmasse, hvilket skyldes en offensiv salgsog markedsføringsindsats. Beretningerne i de næste tre regnskabsperioder er stort
set enslydende og gentager begrundelsen med, at de tilfredsstillende resultater
stammer fra den forbedrede projektmodel, samt offensiv salg og markedsføring.

5.2 Rentabilitetsanalyse	
  
BILA opfylder kriterierne for en mellemstor virksomhed i henhold til definitionen i
årsregnskabsloven § 7, stk. 2. I henhold til lovens § 7 skal mellemstore
virksomheder ”i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C” (LBK-1253, 2013),
hvilket er sket ifølge perioderegnskabernes bemærkninger om anvendt
regnskabspraksis.
Årsregnskabslovens § 32 giver videre mulighed for, at små og mellemstore
virksomheder kan undlade at oplyse nettoomsætningen og i stedet indføre en post
benævnt bruttofortjeneste, der består af et sammendrag af en række poster:
Nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde
udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter og eksterne
omkostninger, dvs. omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre
eksterne omkostninger.
BILA har i perioderegnskabernes resultatopgørelse valgt at følge denne praksis og
oplyser derfor kun bruttofortjenesten. Derved får vi ikke indsigt i hverken
nettoomsætning eller variable omkostninger, hvor vi sandsynligvis havde set BILA’s
omkostninger til køb af robotter hos bl.a. Kawasaki.
I regnskabsanalysen har vi derfor været nødsaget til at anvende tallene for
bruttofortjeneste. Dette giver anledning til følgende bemærkninger
•

•

Som et centralt nøgletal til at vurdere indtjeningsevne vil vi beregne
overskudsgraden, som er det procentmæssige forhold mellem resultatet af
ordinær drift før finansielle omkostninger og omsætningen.
Bruttofortjenesten er mindre end omsætningen, og vi vil derved få en større
overskudsgrad ved at anvende bruttofortjenesten. Da vi er interesseret i
udviklingen af overskudsgraden er det dog den samme fejl, som vi foretager i
beregningerne for hvert år, så vi vil trods fejlen stadig kunne se udviklingen i
tallene.
Rentabiliteten vil vi bl.a. vurdere ud fra en beregning af aktivernes
omsætningshastighed, der er defineret ved forholdet mellem omsætningen og
de samlede aktiver. Ved at anvende bruttofortjenesten vil de beregnede tal for
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•

5.2.1

aktivernes omsætningshastighed således blive mindre, end de burde være.
Da vi også her vil fokusere på udviklingen i tallene, vil beregningerne
indeholde samme fejl hen over årene.
BILA udregner i regnskaberne dækningsbidraget som bruttofortjenesten
fratrukket personaleomkostningerne. Normalt medregnes
funktionærlønninger til kapacitetsomkostningerne. De fleste ansatte hos
BILA er sandsynligvis funktionærer, men en stor del af
personaleomkostningerne må være relateret direkte til projektleverancerne og
dermed salget. Da projekter til implementering og tilpasning af robotter i
produktionsvirksomheder vil være af lang varighed, må
personaleomkostningerne i projekterne med rimelighed kunne betragtes som
produktiv løn og dermed som variable omkostninger (Lynggaard, 2008). BILA
kan nå at ansætte eller afskedige projektmedarbejdere indenfor projektets
levetid, så omkostningerne kan varieres med projektaktivitetsniveauet.
Vi har valgt at foretage rentabilitetsberegningerne ud fra samme opdeling af
regnskabet.
Afkastningsgrad	
  

For at bedømme en virksomheds indtjeningsevne tager man udgangspunkt i
virksomhedens overskud. Et centralt nøgletal til at belyse indtjeningsevnen er
afkastningsgraden, som viser det procentmæssige forhold mellem overskuddet og de
samlede aktiver. Grunden til, at det ikke er tilstrækkeligt blot at se på overskuddet,
er, at der kan være stor forskel på, hvor mange ressourcer virksomheder har måttet
bruge på at opnå den samme størrelse overskud. Sættes overskuddet derimod i
relation til aktiverne fås en størrelse, som er sammenlignelig mellem virksomheder
(Schack, 2009). Afkastningsgraden udtrykker et mål for, om den kapital, der er
bundet i aktiverne, giver et tilfredsstillinde afkast.
Vi beregner BILA’s afkastningsgrader pr. år ud fra resultatet af ordinær drift før
finansielle omkostninger og ved at bruge de gennemsnitlige samlede aktiver, dvs.
0,5*(primo aktiver + ultimo aktiver), hvilket modsvarer kontinuert rentetilskrivning
(Elling, 1998).
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Figur 1: Udviklingen af BILA’s afkastningsgrader set over fem regnskabsperioder fra 08/09 til
12/13. Resultatopgørelse, balance og nøgletalsberegninger findes bilag 1.

Af Figur 1 ses det, at udviklingen af BILA’s afkastningsgrad, og dermed dens evne til
at forrente den investerede kapital over tid, er gået fra et lavt niveau i 08/09, men i
de efterfølgende år er steget til et stabilt niveau på 15-20%.
5.2.2

Overskudsgrad	
  og	
  aktivernes	
  omsætningshastighed	
  

Næste skridt er at undersøge hvilke faktorer, der har påvirket afkastningsgraden
mest. Det gør vi ved hjælp af Du-Pont pyramiden, der får årsagsforholdene til at
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træde tydeligere frem (Schack, 2009). Afkastningsgraden er produktet af
overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.
Omsætningen, her bruttofortjenesten, er et udtryk for virksomhedens samlede
aktivitet. Ved at se på resultatet i forhold til bruttofortjenesten opnår vi et billede af
hvor meget af aktiviteten, der ender i et overskud. Aktivernes omsætningshastighed
viser omsætningen i forhold til den kapital, der er anvendt for at skabe denne
omsætning.
Dermed kan man se, at en god afkastningsgrad påvirkes af både virksomhedens
evne til at generere overskud af aktiviteterne ved en effektiv tilpasning af indtægter
og omkostninger samt af en effektiv kapitaltilpasning.

Figur 2: BILA’s nøgletal opstillet i Du-Pont pyramiden med henblik på at årsagsforklare, hvad
der har haft størst betydning for afkastningsgraden.

Du-Pont pyramiden i Figur 2 viser, at aktivernes omsætningshastighed i de fem
regnskabsår ligger ret konstant mellem 0,8 og 1,0 og kan således ikke forklare
stigningen i afkastningsgraden. Derimod ses det, at overskudsgraden stort set har
den samme udviklingsmæssige profil som afkastningsgraden. Årsagen til den
gunstige udvikling af afkastningsgraden skal dermed primært findes ud fra
yderligere dekomponering af overskudsgraden.
Overskudsgraden er resultatet af ordinær drift før finansielle omkostninger i
procent af omsætningen, hvor vi i stedet regner med bruttofortjenesten. Ved at
udregne indextal kan vi af tabel 2 se, at det er resultatet, der har haft størst
betydning for overskudsgraden.

Index
Resultat af ordinær drift før finansielle
omk.
Bruttofortjeneste

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

100
100

352
126

543
150

559
165

619
167

Tabel 2: Indextal for BILA’s resultat og bruttofortjeneste fra 08/09 til 12/13.
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En videre dekomponering af resultatet af ordinær drift før finansielle omkostninger i
dækningsbidrag, kapacitetsomkostninger og finansielle indtægter samt omregning
til indextal viser, at dækningsbidraget har en udviklingsprofil svarende til
afkastningsgraden med en stor stigning mellem de første to år, og en moderat
stigende tendens de sidste tre år. Kapacitetsomkostningerne hos BILA omfatter
afskrivninger på primært grunde og bygninger, som udgør den væsentligste del af
de materielle anlægsaktiver. Der er ikke opgivet kontante kapacitetsomkostninger,
hvilket skyldes, at der ikke reinvesteres i nyt produktionsanlæg og maskiner.

Index

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Dækningsbidrag

100

236

337

341

363

Kapacitetsomkostninger (afskrivninger)

100

106

104

95

74

Tabel 3: Indextal for BILA’s dækningsbidrag, kapacitetsomkostninger og finansielle indtægter
fra 08/09 til 12/13.

Dækningsbidraget er udregnet som forskellen mellem bruttofortjenesten og
personaleomkostningerne. Figur 3 viser, at bruttofortjenesten er vokset mere end
personaleomkostningerne, hvilket har bevirket en solid fremgang i
dækningsbidraget. BILA har dermed øget indtjeningen pr. ansat markant.
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Bruttofortjeneste (tkr.)

40.000
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Personaleomkostninger
(tkr.)

20.000
10.000
0
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Figur 3: BILA’s udvikling i hhv. bruttofortjeneste og personaleomkostninger fra 07/08 til 12/13.
Forskellen mellem de to grafer illustrerer dækningsbidraget.

Udviklingen i dækningsbidraget pr. ansat ses tydeligt i Figur 4. Det gennemsnitlige
dækningsbidrag har haft en væsentlig større stigning end antallet af ansatte.
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Figur 4: Antal beskæftigede personer i BILA i årene 08/09 til 12/13 samt gennemsnitligt
dækningsbidrag pr. ansat i samme periode.
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5.2.3

Egenkapitalens	
  forrentning	
  

Egenkapitalens forrentning viser rentabiliteten af såvel de driftsmæssige
dispositioner som de finansielle dispositioner (Schack, 2009). Alt andet lige kan
man her også sige, at egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvor godt den
indskudte kapital forrentes og er således i høj grad et nøgletal af interesse for
investorerne. Nøgletallet udregnes som resultatet efter renter i procent af den
gennemsnitlige egenkapital.
Udviklingen i BILA’s egenkapital forretning træder tydeligt frem i Figur 5 med en
kraftig stigning det det første år og derefter en stabilisering i årene derefter på 6174%.
74%
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70%

67%

60%
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30%

Egenkapitalens
forrentning

17%
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11/12

12/13

Figur 5: BILA’s forrentning af egenkapitalens i regnskabsårene 08/09 til 12/13.

Udviklingen af henholdsvis BILA’s resultat før skat og den gennemsnitlige
egenkapital i Figur 6 viser, at resultatet stiger kraftigere end egenkapitalen, hvilket
er årsag til den kraftige stigning i egenkapitalens forrentning det første år.
20.000
15.000
Resultat før skat
10.000
Gennemsnitlig
egenkapital

5.000
0
08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Figur 6: Resultat før skat og gennemsnitlig egenkapital, der ligger til grund for egenkapitalens
forrentning.

6 Udvidet	
  værdikædeanalyse	
  
En værdikæde belyser virksomhedens aktiviteter der tilsammen skaber værdi for
kunden, samt belyser hvilke konkurrencemæssige fordele virksomheden er i
besiddelse af. Den udvidede analyse model, illustrerer her både virksomhedens
primære- og support aktiviteter. Under de primære aktiviteter omdannes
virksomhedens input af råvarer og serviceydelser til markedsførte og solgte
produkter. Support aktiviteter, understøtter de primære (Toolbox, 2015).
Vi vil derfor belyse hvordan virksomhedens interne konkurrencesituation ser ud,
samt herunder opridse BILA’s kernekompetencer. Hvis vi som udefrakommende
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skal tydeliggøre virksomhedens kernekompetencer, kan man på denne måde
forklare hvilke aktiviteter der er essentiel for salg af BILA’s produkter samt
serviceydelser. Udover dette, er der de konkurrencemæssige kernekompetencer –
disse specificerer hvordan deres produkter samt serviceydelser har en fordel frem
for konkurrenternes produkter (Afsætning 1, 2015). Disse kompetencer vil vi kunne
illustrere ud fra de primære aktiviteter.

	
  
Figur 7, Den udvidede værdikæde (Afsætning 1, 2015)
	
  

En værdikæde er primært delt op i en række grupper, som her består af forskning,
udvikling produktion, salg og service. Når der er tale om den udvidede model, er
dette med de supplerende grupper, bestående af leverandører i det første led og
kunder i det sidste led. Ovenstående model viser derfor en værdikæde med
støtteaktiviteter, og nedenstående model, viser når de ’’udvidede grupper’’ er blevet
koblet på.

Leverandører	
  

Forskning	
  og	
  udvikling	
  

Produk3on	
  

Marke3ng	
  og	
  salg	
  

Service	
  

Kunder	
  

	
  
Figur 8, værdikæde med udvidede grupper (Toolbox, 2015)

6.1 Primære	
  aktiviteter	
  
De primære aktiviteter er de aktiviteter, som fysisk er med til at frembringe
produkter, samt marketing og salg af produkter og serviceydelser videre til
kunderne. Sidst men ikke mindst, er det her også fysiske aktiviteter, bundet til
service efter salget.
Indgående logistik
Den indgående logistik består af, at BILA importerer standardrobotter bl.a. fra den
verdensomspændende koncern Kawasaki Heavy Industries LTD i Japan (Food
Supply, 2013). Når robotterne leveres fra robotleverandørerne, er de ”uintelligente”
dvs. uden løsningsspecifik software og hjælpeværktøjer. Robotterne skal derfor
videreudvikles og målrettes den opgave, som de skal udføre i den industrielle
proces.
BILA har desuden en lang række underleverandører, der leverer delkomponenter til
produktionsprocesserne. Nogle underleverandører leverer enkeltdele, mens andre
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eksempelvis kan producere en større enhed til brugen i produktionen (Morsø
Folkeblad, 2008).
Produktion/fremstillingsproces
Fremstillingsprocessen af disse specialtilpassede robotter gennemføres, så
robotløsningen er direkte tilpasset til den individuelle kundes behov. BILA
gennemfører en analyse af produktionsflowet hos kunden og opstiller forslag til
optimering af arbejdsprocessen, så kunden får det størst mulige udbytte af
produktionsrobotten.
BILA udfører programmeringen og udviklingen af de specialbyggede hjælpeværktøjer
samt software, inden robotten er klar til at blive implementeret i kundens specifikke
proces. BILA råder over et udviklings- og prototypeværksted, hvor der udvikles og
konstrueres specialværktøj til robotanlæggene med henblik på at teste løsningen i
et præprojekt, inden den endelige implementering. Til en ”celle”, som en
robotarbejdsstation bliver kaldt, kan der indgå mange forskellige komponenter. Det
kan både være standarddele, der findes på markedet og specialkonstruerede
værktøjer, som anvendes til at forbedre produktions flowet hos kunden.
Udgående logistik
BILA’s udgående logistik består af aktiviteter bestående af automatisering,
konsulentbistand, projektledelse og service. Dette giver derfor for virksomheden en
bred vifte af kunder, og stor mulighed for at komme ind på nye markeder med deres
brede viden indenfor teknologisk udvikling. Som BILA nævner i en artikel:
’’Overlevelse har meget og gøre med at søge hen til de søer, hvor der er fisk i.’’ (Jern,
2013).
BILA’s første step, er at analysere virksomhedens nuværende arbejdsgange, samt
deres nuværende robotters håndtering af produktionen. En kundes problem kan fx
bestå af udfordringer i at udnytte den fulde kapacitet. For at kunne forklare dette
mere i dybden, anvendes en af BILA’s casestories omkring Arla. Arla uddyber deres
udfordringer i produktionen. BILA vurderer ud fra Arlas problemstillinger, hvilket
tiltag der skal foretages, for at kunne opfylde Arlas ønsker til en forbedret
produktion. I dette tilfælde krævede det her implementering af ny robot samt
opdatering af to af Arlas nuværende robotter. Implementering af ny robot, sker ved
at BILA under fremstillingsprocessen udviklinger en robot hertil – robotten leveres
og installeres herefter af BILA. Opdatering foretages her også af BILA (BILA 1,
2015). Det kan være alt fra opdatering i software i robotsystemet til ombygning af
materialer på robotten.
Markedsføring og salg
En del af BILA’s nye strategi sætter fokus på mere opsøgende salg. Medarbejderne i
BILA har dyrket salgstræning for at blive bedre til det opsøgende salg.
Salgsteknikken er gået fra at være passiv til at være mere aggressiv. Førhen lod de
kunderne opsøge BILA med deres ønsker og behov, i dag opsøger BILA nye
potentielle kunder.
BILA’s kunder befinder sig inden for food-, metal-, industri- og mejeribranchen.
BILA kan tilbyde mange forskellige produkter fx optimering af eksisterende
produktionsanlæg, installation af nye robotanlæg mv.
Gennem salgstræningen og den nye salgsstrategi har BILA fået fokus på
værdibaseret salg og siger selv, at de forsøger ikke at være prisfokuserede. I stedet
er selve forståelsen for kundens forretning, kernen hos BILA (BILA 3, 2015).
Markedsføringen samt salget sker bl.a. gennem de forskellige udviklingsprojekter,
som BILA tager del i. Herudover har BILA taget initiativ til ’’Metalbranchen i
bevægelse’’. Projektet har til formål at skabe samt bevare produktions
arbejdspladser. Sådanne projekter gør, at BILA bliver hørt inden for mange
forskellige brancher. Herudover brander de sig også gennem deres hjemmeside.
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Service
Tilbuddet til kunden indeholder mulighed for forskellige serviceydelser, hvor BILA
løbende overvåger, optimerer og forbedrer løsningen (BILA 2, 2015). Det giver derfor
BILA mulighed for at få længerevarende kontrakter med kunderne, som dækker
flere opgaver end blot installationen. BILA yder herudover også service af robotter,
som ikke er købt gennem dem. Serviceaktiviteter er derfor den mest primære
aktivitet i BILA’s værdikæde.
Hos BILA er alt samlet under ét tag, hvilket her gælder rådgivning, konstruktion,
udvikling, implementering og efterfølgende servicering af robotanlæggene (Morsø 1,
2014). Det er netop den efterfølgende service, som BILA ligger vægt på. Servicen er
en del af det produkt de sælger til kunden. Man kan sige, at de leverer en totalløsning, og med en 24-timers hotline-service kan de garantere, at kundernes akutte
problemer bliver afhjulpet med det samme. Det vil skabe en tryghed og en værdi
hos kunderne.
Serviceafdelingen rejser verden rundt, for at servicere de leverede robotanlæg til
deres kunder. Hvis det ikke er muligt, eller blot lettere for BILA, så benytter de sig
af deres globale samarbejde med nationale Kawasaki forhandlere. På denne måde
kan BILA sikre en altid effektiv servicering af robotanlæggene, på et højt niveau,
uanset hvor i verden anlægget befinder sig (BILA 4, 2015).

6.2 Støtteaktiviteter	
  
Virksomhedens struktur dækker mange områder, som er ledelse, planlægning,
finansiering, regnskab, kvalitetsledelse samt eksterne aktiviteter. Støtteaktiviteter
spiller en rigtig stor rolle i BILA, da de menneskelige ressourcer er rigtig vigtige for
den rette serviceydelse til kunden. Det er som nævnt tidligere, vigtigt at ansætte
personale med et højt uddannelsesniveau samt med teknologisk erfaring.
Virksomhedens vidensressourcer opbygges af medarbejdere, der enten har haft
mange års erfaring inden for den teknologiske verden samt de medarbejdere der er
uddannet inden for dette fagområde. Som BILA nævner i deres ledelsesberetning:
’’Virksomhedens videns ressourcer omfatter primært evnen og erfaringen til at kunne
udvikle og implementerer kundetilpassede produktionsanlæg med høj teknologisk
indhold og kvalitet’’ (Regnskab 2012/13).
Virksomhedens infrastruktur
Virksomheden er i dag et komplet projekthus. Den måde ledelsen har valgt, at sætte
virksomhedens infrastruktur op på og den daglige ledelse foregår således: BILA har
deres eget værksted, med 135 medarbejdere – hvor de konstruerer og udvikler
specialværktøj til avancerede industrirobotter (Sensu, 2015). BILA blev i 2007 solgt
til et nyt selskab, hvilket var Industri Udvikling, som gik hen og blev den største
enkeltaktionær. Herudover ejes BILA af stifterne Jan Bisgaard Sørensen, Per
Bisgaard Sørensen og Morsø Sparekassen. Derudover er der tre ledende
medarbejder, som også er aktionærer i aktieselskabet (Morsø 2, 2007).
Virksomhedens dagligdag fungerer således: Hvis der modtages en Japansk robot,
skal denne robot programmeres, og der skal samtidig bygges hjælpeværktøjer til at
den kan udføre, de aktiviteter som kunden efterspørger.
Hvis der modtages ordre fra en kunde, vil processerne fungere således: Først kan en
eventuel forundersøgelse af det kommende projekt finde sted. Derefter kan der
udarbejdes et ’for projekt’ - hvilket udføres i udviklings- og prototypeværkstedet.
Når et produkt er færdig bliver det igen testet og derefter kørt ud til kunden og
installeres. Det vil sige, at alt kvalitetstjekkes for at sikre en korrekt levering til
kunden (Morsø 3, 2008).
Menneskelige ressourcer
Omfatter her motiverede og kompetente medarbejder, der er uddannede til at bidrag
korrekt og mest optimalt til deres arbejdsopgaver i dagligdagen. Organisationen er
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opbygget som en funktionsorganisation (Frode, 2014). Det betyder her, at der øverst
er den administrerende direktør (Jan Bisgaard Sørensen), herefter er de forskellige
funktionslederere, hvilket består af tekniske funktionærer, projektledere,
konstruktører osv. Herefter er der underkategorier i form af afdelinger som
varetager opgaver indenfor området forskning og udvikling, produktion, afsætning,
økonomifunktioner osv. (Morsø 3, 2008).
Teknologi
Teknologi har uerstattelig faktor for virksomhedens drift og overlevelse. Teknologien
omfatter blandt andet udviklingen af produkter og fremstillingsprocessen. Der
anvendes altid den nyeste teknologi, for at BILA kan opnå den bedste
konkurrenceevne. Der udvikles samtidig løbende på virksomhedens produkter.
Der indkøbes her de japanske robotter af mærket Kawasaki. Herudover har BILA en
lang række af underleverandører, da der er brug for mange standarddele og
specialkonstruerede værktøjer – her stilles der høje krav til deres underleverandører
(Morsø 3, 2008).
I juni 2008 investerede BILA derudover i ERP-system, som skulle være med til at
styre projekter-, økonomi- og tidsforbrug for at sikre, at de fik leveret den rigtige
vare til den korrekte kunde til tiden. Det gamle system er derfor blevet skiftet ud
med et nyt: ’’..NAV løsning til alle opgaver indenfor økonomi, ordre, fakturaer, lager,
produktion, indkøb, styklister, service, tids- og jobregistrering og projektstyring.’’ (TOPlus, 2015).
Indkøb
Her skal der fastlægges budget, valg af leverandører samt indkøb til virksomheden.
Denne organisation skal være i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger, for at
kunne indkøbe korrekt råvarer og komponenter til videreudviklingen i
produktionen. Indkøbsmedarbejder foretager derfor indkøb til projekter,
koordination af komponent indkøb samt optimering af leverandøraftaler (BILA 5,
2015).

6.3 Opsummering	
  	
  
Samlet set, er disse ovenstående belyste værdikædeaktiviteter, de aktiviteter, som er
med til at opbygge de konkurrencemæssige fordele samt virksomhedens
kernekompetencer. Ved at anvende den udvide model, har vi derfor haft mulighed
for at vise hvordan BILA differentierer sig. Deres konkurrencemæssige fordele, er
her hvor BILA står bedre rustet på markedet i forhold til konkurrenterne, hvilket
kan bestå af omkostningsmæssige fordele eller produktudviklingsfordele
(Lynggaard, 2008).
Kernekompetence
En kernekompetence hos BILA er deres serviceaktiviteter, som helt klart også er
deres største område. Dette er et service område som indeholder kvalitet samt
kvalificerede medarbejdere, som er højtudannede og udvikler efter den teknologiske
udvikling, hvilket er en præference som kunden er afhængig af, for at klare
overlevelse på kundens marked. Vi har her vurderet at dette er BILA’s
kernekompetence, da dette er det område, hvor de er bedst til at udnytte deres
kompetencer bedst muligt.
Konkurrencemæssige fordele
BILA har her en særegnet fordel, idet de kan producere og servicere en samlet
pakke. Kunden får tilbudt en samlet service af BILA. Når kunden står med en
udfordring, analyseres og undersøges problemet først og derefter indhentes de
nødvendige ressourcer til at kunne yde den service overfor kunden, som gør at
deres problemstilling bliver løst og produktionen forbedres. Herefter yder BILA
efterfølgende services og opfølgninger herpå. Dette giver en overlegen opfattet værdi
for kunderne.
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Fortsætter BILA med at specialisere deres produkter til kunden og den globale
udvikling, vil de altid være et skridt foran deres konkurrenter. Hvis BILA fortsat er
den virksomhed som andre konkurrenter på markedet prøver og efterligne, vil de
derfor fortsat være first mover. Her har de også den konkurrencemæssige fordel, at
de yder serviceaftaler, produktionsanalyser, aftersales service osv. Så er kunden
tilfreds med den første ydelse eller produkt som de har modtaget herfra, vil de
formodentlig også anvende BILA til yde yderligere service. Samlet set giver disse
konkurrencemæssige fordele en kundetilfredshed og kundeloyalitet, som er et
parameter, der måles på, når der tales om konkurrencemæssige fordele.
Med denne øget kundeorientering som BILA anvender, har de godt styr på den
strategiske trekant (Lynggaard, 2008). De har her erhvervet sig strategiske fordele,
da de kan opfylde alle tre kriterier i trekanten.
•

Fordele skal være vigtige for kunden

Som nævnt tidligere, er fordelene her for kunden at BILA sætter sig ind i
problemstillingen og analyserer, hvordan denne problemstilling bedst mulig kan
løses.
•

Kunder skal være bevidste om fordelene

Kunderne er bevidste om fordelene, da de efterspørger BILA’s viden, service og
udviklede produkter.
•

Fordelene skal være vedvarende

Produkter hos BILA er vedvarende på to måder, på den ene måde er de vedvarende
ved at BILA efterfølgende servicerer og følger op på deres salg til kunden. Den anden
måde, er at BILA fortsat er first mover og kan bidrage til et nyt samarbejde, med en
ny problemstilling der skal løses, for at kunden kan optimere eller forbedre deres
virksomhed.
Sidst men ikke mindst, er BILA også dygtig til at behandle problemstillinger, når det
gælder produkt- og procesændringer. Her kan de hjælpe med de kundeønsker der
bliver stillet og samtidig leve op til de tekniske udfordringer, som følger den øgede
globalisering verden over (Lynggaard, 2008).

7 Delkonklusion	
  
I første del af den interne analyse, så vi på BILA’s rentabilitet og deres
indtjeningsevne. Vi kan konkludere, at BILA har klaret sig godt igennem
finanskrisen. De har i analyseperioden fået styr på de variable omkostninger med
en solid forretning af egenkapitalen. Indtjeningsevnen er markant forbedret, hvilket
primært bunder i det forbedrede resultat som BILA har opnået i analyseperiodens
år.
Vi kan ud fra den udvidede værdikædeanalyse konkludere, at BILA’s
serviceaktiviteter er deres største kernekompetence. Det er her de formår at udnytte
deres kompetencer på den bedste måde. Vi kan yderligere konkludere, at BILA er en
virksomhed, som de andre på markedet i et vist omfang forsøger at efterligne. BILA
har altså en konkurrencemæssig fordel, hvis de fortsat holder sig i front og er firstmover. BILA kan tilbyde en samlet pakke til deres kunder, og hvis de har én tilfreds
kunde, så vil denne kunde højest sandsynligt vende tilbage til BILA, og dermed
opnår BILA både loyale og tilfredse kunder, som samtidig er en konkurrencemæssig
fordel.

Maj 2015

Side 17 af 39

Afgangsprojekt

BILA A/S

HD 1. del

8 Markeds-‐	
  og	
  konkurrenceform	
  
Markedsformen indikerer den art af konkurrence, som virksomheden arbejder
under og er dermed et udtryk for den konkurrencesituation, der findes på
markedet. Således er markedsformen en faktor med stor indflydelse på de rammer,
som virksomheden må operere inden for. Da markedsforhold spiller en væsentlig
rolle, er det vigtigt for BILA at være opmærksom på, hvor de befinder sig, således de
kan navigere derefter (Lynggaard, 2013).
For en virksomhed som BILA kan man dels vurdere på hele deres
produktsortiment, altså de varierende produkter, som udbydes på markedet, eller
man kan se på udvalgte enkeltprodukter, så som fx salg af brugte robotter. Vi har
valgt at analysere markedsformen ud fra hele produktsortimentet hos BILA. Det
skal ligeledes nævnes, at BILA opererer på B2B markedet.
Når markedsformen skal findes, er det vigtigt at definere følgende:
•
•

Kundernes præference overfor BILA eller BILA’s produkter
Antallet af konkurrenter på markedet

8.1 Type	
  af	
  vare	
  
Et marked defineres som et sted, hvor varer og tjenesteydelser udbydes og handles,
og som styres af udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen påvirkes af en række
handlingsparametre som fx pris, design og kvalitet, som alle er
differentieringsmetoder, der kan medvirke til at skabe præference (Lynggaard,
2008).
Først vil vi afdække, om BILA tilbyder standard eller differentierede produkter.
Dette gøres for at belyse, om BILA er placeret på et homogent eller heterogent
marked.
Produkterne som BILA udbyder er både standardiserede produkter samt
specialtilpassede efter kundens specielle ønsker og behov. Det der gør produkterne
fra BILA specielle i forhold til andre producenter er, når man køber en robot hos
BILA tilkommer der en serviceydelse. Denne service er et område hos BILA, som der
bliver lagt stor vægt på. Serviceområdet er understøttet af højtuddannede,
kvalificerede medarbejdere, der hele tiden udvikles og følger med den teknologiske
udvikling. Dette er yderligere en præference for kunden.
Vi vil argumentere for, at BILA’s produkter er differentierede produkter, da de har
karakteristika, som adskiller sig fra andre udbyderes produkter, herunder netop
servicen. De karakteristika ligger i den service og rådgivning der følger med den
enten specialiserede eller standardiserede robot. Som nævnt under værdikæde
afsnittet, kan kunderne udover den allerede eksisterende service som følger med
købet af en robot, tilkøbe yderligere servicepakker.
BILA befinder sig derved på det heterogene marked, da deres produkter går under
kategorien differentierede.

8.2 Konkurrenter	
  på	
  markedet	
  

For at fastslå hvilke konkurrenceformer, der er på markedet for BILA’s produkter,
så er det også vigtigt, at have et kendskab til hvor mange udbydere der er på
markedet – også kaldet konkurrenter.
Ved et udtræk af BILA’s fuldstændige rapport hentet i CVR-registeret, har vi
afdækket, hvilke brancher BILA opererer indenfor. BILA befinder sig på markedet
for ”Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.” samt ”Fremstilling af
løfte- og håndteringsudstyr”.
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For at afdække konkurrentsituationen i Danmark, er der gennemført en søgning i
databasen ”Navne og Numre Erhverv” på branchekode ”282200 Fremstilling af løfteog håndteringsudstyr” og ”289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle
formål i.a.n.”, hvori BILA indgår. I tabel 5 ses otte danske virksomheder, der har
forretningsområder, som er sammenlignelige med BILA. Derudover har en søgning
via europages.dk afdækket yderligere ti virksomheder, som på lignende vis
produktmæssigt kan sammenlignes med BILA. Disse er ligeledes listet i tabel 5. Alle
de fundne virksomheder i konkurrentbilledet er små eller mellemstore.
Nr.

Virksomhed

Land

1

EGA-teknik ApS

Danmark

Antal
medarbejdere
3

2

Panpac Engineering A/S

Danmark

18

3

Qubiqa A/S

Danmark

270

(tidligere Univeyor og Seelen)
4

Jorgensen Engineering a/s

Danmark

200

5

ScanRobot A/S

Danmark

7

6

Sealing System

Danmark

39

7

Kilde A/S Automation

Danmark

70

8

QRS A/S

Danmark

15

9

SANZ SAS

Frankrig

Ikke opgivet

10

FMT S.R.L.

Italien

Ikke opgivet

11

BONDANI S.r.l.

Italien

Ikke opgivet

12

F.LLI SACCHI SNC

Italien

Ikke opgivet

13

+Kepack

Spanien

Ikke opgivet

14

Marfil Paletizadores SL

Spanien

11-50

15

MSK Verpackungs-Systeme

Tyskland

201-500

GmbH
16

Chrotec GmbH

Tyskland

11-50

17

HSK GmbH International

Tyskland

11-50

18

ITEC GmbH

Tyskland

80

Tabel 5: Europæiske virksomheder indenfor samme kernekompetenceområde som BILA.

Vi har med vores søgning på hhv. europages.dk og ”Navne, Numre og Erhverv”
forsøgt, at afdække alle virksomheder i samme branche som BILA. Vi kan dog godt
risikere, at tabellen ikke er fyldestgørende med alle sammenlignelige virksomheder
på markedet, og derfor antager vi, at der findes et ukendt antal flere virksomheder,
som ligeledes befinder sig på samme marked som BILA. Vi kan konkludere, at der
som minimum er 18 virksomheder på samme marked og højest sandsynligt flere.
De nævnte virksomheder i tabel 5 viser virksomheder, der udbyder automatiserings
løsninger til forskellige brancher, ligesom BILA. Det er stort set samme produkter
de ovenstående virksomheder og BILA kan tilbyde. Som nævnt i afsnit 8.1, så
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differentierer BILA sig fra de andre virksomheder via deres kompetente
serviceområde. De andre virksomheder differentierer sig med andre ting, og
kunderne kan derfor frit vælge på markedet. Ud fra analysen omkring udbyderne på
markedet, er der ikke nogle af virksomhederne der dominerer markedet overlegent.
Virksomhederne tilbyder lignende produkter i konkurrence. Det er derfor ekstra
vigtigt, at BILA fortsat fokuserer på at differentiere sig fra sine konkurrenter, for at
fastholde kunder og lokke nye til.
18 virksomheder er ikke betegnet som mange i branchen, men heller ikke som få.
Grunden til, at der er relativt få virksomheder indenfor denne branche i Europa,
kan skyldes høje adgangsbarrierer. Herunder kan nævnes, at nye konkurrenter på
markedet skal have kendskab til teknologien, have mulighed for at investere mv.
Samtidig kan det være svært at komme ind på markedet, grundet kundernes
præference overfor de enkelte virksomheder, og dermed være svært at skabe nye og
loyale kunderelationer. Dette vil bliver uddybet yderligere i Porters Five Forces.

8.3 Konkurrenceform	
  

På et heterogent marked med mange udbydere findes konkurrenceformen
monopolistisk konkurrence. Ved monopolistisk konkurrence er der mange udbydere,
men også mange købere, hvilket gør det nemt at etablere sig (Lynggaard, 2008).
Som nævnt tidligere, så er det ikke nødvendigvis nemt at etablere sig for nye
udbydere på dette marked, hvilket taler imod denne konkurrenceform, men taler for
konkurrenceformen differentieret oligopol. Differentieret oligopol er blandt andet
karakteriseret ved, at der er få udbydere, og det er vigtigt for udbyderne at kende
hinanden og holde øje med, hvad de andre udbydere foretager sig, således man kan
beholde sin markedsandel (Lynggaard, 2008). Det er tidligere blevet nævnt, at der
findes mange udbydere, hvilket taler imod denne konkurrenceform, samtidig så er
det ikke vores fornemmelse, at BILA bruger hverken energi eller ressourcer på at
holde øje med konkurrenterne på markedet, da der er for mange til, at dette kan
betale sig for BILA. Vi kan derved holde fast i vores konklusion om, at BILA hører til
under konkurrenceformen monopolistisk konkurrence.
Selvom BILA befinder sig på markedet for monopolistisk konkurrence, og dermed
ikke kan bruge energi og ressourcer på, at holde øje med alle deres konkurrenter,
så har BILA stadig en fornemmelse for, hvad der rører sig på markedet for robotter
og automatisering. BILA får leveret robotter fra producenten Kawasaki, som må
have en fornemmelse for, hvad der rører sig på markedet for robotter. Hvis
Kawasaki derfor begynder ændre på deres robotter eller lignende, så vil BILA
automatisk få informationer omkring dette, da BILA har et tæt samarbejde med
Kawasaki.
Antal sælgere
Én
Graden af
præference

Homogent
marked
Heterogent
marked

Monopol

Én stor og
mange små

To

Få

Mange

Delvis
monopol

Duopol

Oligopol

Fuldkommen
konkurrence

Differentieret
delvis
monopol

Differentieret
duopol

Differentieret
oligopol

Monopolistisk
konkurrence

Figur 9, konkurrenceformer (Lynggaard, 2008)
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For at redegøre for, samt vurdere konkurrenceforholdene vil vi tage udgangspunkt i
Porters Five Forces.

9 Porters	
  Five	
  Forces	
  	
  
I den interne analyse så vi på BILA’s rentabilitet, som viste, at BILA har klaret sig
godt over finanskrisen, har fået styr på de variable omkostninger med en solid
forrentning af egenkapitalen til følge og har fokus på at styrke kernekompetencerne.
Forståelse for de interne forhold er vigtig for en virksomhed, men tilsvarende er det
vigtigt at kende sin position i branchen, og vide hvordan konkurrencesituationen er
for virksomheden, for at kunne vælge den mest optimale strategi. Ved hjælp af en
kendt og ofte anvendt teoretisk brancheanalysemodel vil vi analysere BILAs
konkurrencemæssige position i branchen. Modellen kaldes Porter’s Five Forces, der
første gang blev præsenteret af Michael E. Porter i en artikel i Harvard Business
Review i 1979 (Porter, 1979). Resultatet af denne analyse vil bidrage til vores
konklusion af, hvor godt BILA er rustet til fremtiden.
Ifølge Porter så afhænger karakteren og graden af konkurrence i en branche af fem
kræfter: ”the threat of new entrants, bargaining power of customers, the bargaining
power of suppliers, the threat of substitute products or services (where applicable),
and the jockeying among current contestants” (Porter, 1979). Figur 10 viser hvordan
Porter i artiklen illustrerede modellen for de fem konkurrencekræfters påvirkning.

Figur10: Porter’s Five Forces modellen, der viser hvordan de fem konkurrencekræfter i en
branche påvirker virksomheden (Porter, 1979).

Grunden til, at disse fem kræfter er interessante, er, at de påvirker priser,
omkostninger og nødvendige investeringer, hvilket i den sidste ende har indflydelse
på indtjeningen. Virksomhederne er dog ikke låst af de fem kræfter i et statisk
mønster, da de gennem deres strategi har mulighed for at foretage valg og
ændringer, som kan vende trusler til konkurrencemæssige fordele.
Manøvremulighederne afhænger af branchen og virksomhedens position i den
(Lynggaard, 2008).

9.1 Truslen	
  fra	
  eksisterende	
  konkurrenter	
  på	
  markedet	
  
I kapitel 8 fandt vi frem til, at BILA opererer i branchen for automatiseret
produktion omkring håndtering, pakning og palletering.
Der blev ligeledes i kapitel 8 foretaget en søgning på branchen både i Danmark og
Europa, for at afdække konkurrencesituationen. Virksomhederne der befinder sig
indenfor samme branche som BILA, er listet i tabel 5 under kapitel 8.
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Teknologien omkring håndtering og logistik er videnstung med speciallavede
maskiner og løsninger. Ligesom BILA tilbyder de fleste af virksomhederne deres
løsninger til mere end én branche. Robotteknologien er hos de fleste en del af en
række forskellige løsninger indenfor håndtering, pakning og palletering, som også
involverer udstyr til store dele af produktionslinjen. Branchekendskabet er det
element, som virksomhederne på hjemmesiderne gør en del ud af, hvilket må
betyde, at det er en differentieringsparameter for virksomhederne. Differentieringen
på produkterne handler om, hvor smart produktionslinjen kan opbygges, og om
løsningen kan håndtere specielle emballager fx sække, spande, kasser, glas mv.
eller har fået tilføjet specielle funktioner, som fx afvejningsfunktion, foliewrapning
etc.
Langt de fleste af virksomhederne tilbyder et installationsprojekt som en del af
leverancen, hvor de går i tæt kundedialog omkring designet af løsningen. Service er
ligeledes et vigtigt element hos hovedparten af konkurrenterne.
Når konkurrenter er relativt ens, hvad angår størrelse og produkter, så kan det
bevirke ustabilitet i branchen, da de vil være mere tilbøjelige til at slås (Porter,
1980). Med en brancheprofil, som det ses af konkurrentlisten, vil
produktdifferentiering derfor være yderst vigtig for at skabe en position, hvor visse
kunder har præferencer for præcis den differentiering som tilbydes.

9.2 Truslen	
  fra	
  nye	
  udbydere	
  
Grunden til, at der samlet set er relativt få virksomheder indenfor branchen i
Europa, kan være, at det kræver branchekendskab og teknologividen, samt at det
er forbundet med betydelige investeringsomkostninger i teknologisk udstyr at
komme ind på markedet. Adgang til køb af robotter og muligheden for at forhandle
fornuftige priser hos robotleverandøren kræver både kapital og gode relationer, der
opbygges over tid.
Kunderne er vareproducerende virksomheder, hvor der helst ikke må være lange
afbrydelser. Derfor er stabile løsninger og tillid vigtige nøgleord i branchen, og det er
nemt at forestille sig, at der opbygges langvarige kunderelationer. I en branche med
høj grad af loyalitet kan det være vanskeligt for nye udbydere at få fodfæste.
Samtidig vil en hurtig og effektiv implementering i kundens produktion være af stor
betydning. De virksomheder, som har et godt ry omkring leverance og
implementering af automatiseringsteknologi, vil derfor kunne holde nye udbydere
ude fra markedet.
Placeringen for nye udbydere er ikke vigtig i forhold til kunderne, da robotterne
alligevel kan leveres fra hele verden. Samtidig må løsningerne formodes at være
omkostningstunge både mht. maskiner og mandtid til implementering, så
transportomkostninger vil blot være en lille del af de samlede omkostninger, og
geografien er derfor af mindre betydning. Dette er en fordel for nye udbydere.

9.3 Kundernes	
  forhandlingsstyrke	
  
Michael E. Porter lister i bogen ”Competitive Strategy” (Porter, 1980) en række
forhold, der er bestemmende for om en kundegruppe er stærk. Bl.a. om købet udgør
en betydelig del af kundens omkostninger, om produktet er et standardprodukt og
derfor kan substitueres, lave ”swithcing costs”, og om produktets vigtighed er lav i
forhold til kundens egne produkter.
Kunderne, der ønsker at opbygge en automatiseret produktion-/pakkelinje, gør det
ud fra et rationaliserings- og effektiviseringsperspektiv. Med automatisering er det
muligt at reducere de produktdirekte variable omkostninger i vareproduktionen, da
robotterne træder ind i stedet for de mennesker, som ellers ville have udført
arbejdet. Desuden kan kunden ofte øge aktivitetsniveauet, da robotter kan arbejde
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stort set kontinuert, eller reducere time-to-market hvis robotten reducerer
gennemløbstiden. Til gengæld medfører robotteknologien store
investeringsomkostninger, hvilket iflg. Porter gør kunderne prissensitive, og de vil i
den situation søge at handle sig frem til en favorabel pris.
Da kunden skal investere en betydelig mængde tid og penge ved
automatiseringsløsninger, må salgsprocessen formodes at være tilsvarende lang.
Hos store virksomheder skal investeringer af en vis størrelse godkendes i flere
ledelsesled, hvilket også er med til at forlænge processen. Kunderne vil undersøge
markedet for lignende løsninger og indhente tilbud, som kan være med til at presse
prisen ned.
Switching costs, dvs. de omkostninger der er forbundet med at skifte leverandør, vil
være høje for kørende automatiserede produktions- og pakkelinjer. Dvs. det er
usandsynligt at kunden udskifter leverandøren, som gør kundens
forhandlingsposition svag.

9.4 Leverandørernes	
  forhandlingsstyrke	
  
Underleverandører af industrielle robotter dækker over del forskellige grupper.
Vi kan ud fra vores research og analyser konkludere, at der er mange
underleverandører af industrielle robotter, og at dette er en branche med
konkurrence. Der findes derfor substitutionsmuligheder, hvilket gør den enkelte
robotleverandør mindre stærk.
Et forhold, der gør en underleverandør stærk, er, hvis underleverandørens produkt
er meget vigtigt for køberens forretning (Porter, 1980). Man må sige, at robotterne er
en betydningsfuld del af automatiseringsleverandørernes forretning, da det er
vanskeligt at lave de avancerede tekniske løsninger uden robotterne. Det er med til
at styrke underleverandørernes forhandlingsposition.
Tilsvarende kunderne kan virksomhedernes switching costs overfor en
underleverandørs produkter være af betydning. En virksomhed som fx BILA over tid
vil opbygge sine kompetencer i forhold til et helt bestemt robotfabrikat. Dvs. fx
programmeringsviden bliver målrettet en bestemt type af robotter. Derfor vil der
være høje switching costs forbundet med at skifte robotleverandør.

9.5 Truslen	
  fra	
  udbydere	
  af	
  substituerende	
  produkter	
  
I forhold til automatisering ved hjælp af robotteknologi så vil et substituerende
produkt være outsourcing af produktionen til lavtlønslande.
Outsourcing bør aldrig kun ske på baggrund af omkostningsovervejelser, men bør
være et led i den strategiske forretningsmodel (Lynggaard, 2008). Dette er en fordel
for virksomheder som BILA, som kan hævde, at en outsourcet produktion medfører
tab af know how og kan vanskeliggøre styring og kontrol af produktionen. Desuden
vil outsourcing også medføre en stærk leverandørbinding til outsourcing-partneren,
hvilket medfører høje switching costs.
Paradokset er naturligvis, at også outsourcing-partneren kan tænkes at indføre
robotteknologi på sigt, når lønningerne stiger, hvilket kan åbne nye markeder for
automatiseringsvirksomhederne.

10 PESTEL-‐analyse	
  	
  
PESTEL-analysen vil beskrive de eksterne forhold, som BILA står overfor i deres
fremtid, og som nævnt tidligere, tages der udgangspunkt i det europæiske marked.
De nedenstående nævnte faktorer i PESTEL-analysen, er faktorer der hører inden
for den uafhængige omverden, og som BILA derfor ikke kan påvirke. BILA har ikke
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mulighed for at styre disse faktorer, men for at imødekomme dem, kan BILA i stedet
forsøge, at tilpasse sig forholdene. Nogle af nedenstående forhold, vil have større
påvirkning end andre.
Virksomheden står overfor et pres set konkurrencemæssigt i forhold til
konkurrenter og kunder. Produktudviklingen i branchen er ligeledes præget af
konkurrence og konstant udvikling grundet den hurtige udvikling i teknologien.
Vi kunne konkludere ud fra analyse af markedsformen, at BILA befinder sig på
markedet for monopolistisk konkurrence, og derfor er konkurrencen intens, og
derved er det endnu vigtigere, at BILA bl.a. er First-moverer.
Som nævnt tidligere skal BILA kunne tilpasse sig disse forhold og derudover også
kunne forudsige hvilke tiltag og ændringer der skal foretages, for at kunne
bibeholde samt vinde en konkurrencemæssig fordel på markedet.
BILA har i deres tidligere år vist at virksomheden har kunnet tilpasse sig de hårde
markedsforhold, som hele verden stod overfor, i de år hvor finanskrisen virkelig
pressede på.
Politiske forhold
Den globale opvarmning er et stort verdensomspændende emne, som bliver
diskuteret heftigt. Da BILA mest specialiserer sig inden for teknologi og udvikling af
robotter, er de ikke en virksomhed, der er påvirket af de miljøafgifter, som staten
har indført i Danmark. Miljøafgifterne vil dog have en indirekte påvirkning på BILA,
da BILA’s kunder kan være påvirket af miljøafgifterne. Det vil være et forhold som
BILA skal være opmærksom på, selvom de ikke bliver påvirket direkte.
Herudover vil fremtidige finanskriser og politiske tiltag i den forbindelse kunne
påvirke BILA, herunder både positivt samt negativt. Den forrige finanskrise, som
ramte i 2008, er ved at være ovre. Finanskrisen har haft betydning på politiske
tiltag, som er kommet i kølvandet på den, herunder bl.a. midler som skulle være
med til at formindske en nye kommende finanskrise. Diverse tiltag og forslag tages i
brug, for at kunne ruste Danmark. Det forhold kan som sagt både have negativ
samt positiv indflydelse på BILA i fremtiden.
BILA har en fordel inden for de politiske forhold, når vi ser på at Danmark er en del
af EU. Når man er del af EU, så er de en del af det frihandelsmarked, som har en
stor betydning for den økonomiske vækst. Danmark blev en del af EU i 1973
(Faktalink, 2015). Frihandel er som sagt vigtig for den økonomiske vækst og
skabelsen af nye job. Det er både vigtigt for import og eksport over landegrænser.
Økonomiske forhold
Der er flere økonomiske forhold, som kan gå ind og påvirke BILA. BILA’s produkter
og serviceydelser, som består af robotter og udviklinger hertil, kan grupperes til, at
være en langvarig forbrugsgode, som påvirkes af konjunkturændringerne.
Konjunkturændringer er i stigende grad set under den seneste finanskrise i 2008,
hvor forhold som bl.a.; arbejdsløshed, økonomisk vækst og inflationen, havde
svingende tilstande. Det vil derfor være relevant, at se på ændringer i den
økonomiske vækst og inflation, da disse forhold kan drage muligheder og trusler for
BILA.
BILA befinder sig på ikke blot det europæiske marked, men også det amerikanske
marked. Udviklingen i BNP i Danmark, EU og USA giver et ret godt billede af,
hvordan de enkelte markeders økonomi udvikler sig i forhold til hinanden. USA’s
BNP-graf en god indikator, som viser udviklingen og tilstanden i verdensøkonomien.
Som vi kan se af figur 11, så følger Europas økonomi i fodsporene på den
amerikanske økonomi. Da vi i denne opgave ikke beskæftiger os med det
amerikanske marked, vil vi blot benytte grafen fra USA til at vise, hvordan USA’s
økonomi og EU’s økonomi følger hinanden. Man kan benytte USA’s økonomiske
udvikling til at få et fingerpeg om, hvordan økonomien i EU vil gå.
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Figur 11, BNP i Danmark, EU og USA (Danmarks Statistik, 2015)

USA er her den førende økonomi, som især i 2013 har haft en god økonomisk
vækst. Når USA har toppet med væksten i 2013 og samtidig har haft økonomisk
vækst i starten af 2014 viser dette at en af verdens største økonomier er i fremgang.
Når der er økonomisk vækst, betyder det, at der har været mere produktion
tidligere, hvilket betyder mindre arbejdsløshed, da markedet får brug for flere
ansatte til produktion. Alt andet lige vil den stigende BNP betyde at flere og flere
virksomheder har brug for arbejdskraft. Dette kan betyde et større marked for BILA.
Efterspørgslen vil derfor stige efter industrirobotter og servicen hertil. Når
efterspørgslen stiger, skal der produceres mere. Hvis der ikke produceres nok til at
kunne mætte efterspørgslen vil priserne stig. BILA lagde deres mindset om under
finanskrisen, hvor forståelse for kundens forretning blev en vigtig faktor og
prisfokus mindre vigtig (Electronic Supply, 2014). Hvis BILA går hen og bliver
presset på prisen, vil de her efter vores mening sagtens kunne tackle denne
situation, for det er kunderne som har bestemt efterspørgslen på markedet og
derfor også villig til at betale den pris der kræves, for BILA’s kvalificerede produkter
og service.
Den økonomiske gevinst i Danmark, vil opstå på baggrund af handlen til EU. Vi
formoder derfor, at USA's økonomi er god, hvilket gør at de efterspørger i EU. Dette
giver økonomisk vækst i EU, og derved større efterspørgsel efter arbejdskraft.
Derefter vil BILA’s kunder i EU efterspørge ressourcer i Danmark.
Sociale og kulturelle forhold
Som nævnt tidligere har BILA salg til hele verdenen. Det er vigtig løbende at følge
med i udviklingen i hele verden, men med fokus på EU. Primært har virksomheden
deres afsæt i Danmark og EU og derfor fokuseres der her på de sociale og kulturelle
forhold. En af de seneste trends danskerne har udviklet, er deres behov og
efterspørgsel efter fødevaren skyr. Thise Mejeri kunne ikke længere følge med den
pludselige efterspørgsel der opstod. Produktionen af skyr havde tidligere være
håndteret ved hjælp af håndkraft, men med kyndig vejledning fra BILA, bliver
produktionen af skyr i dag varetaget ved hjælp af en håndteringsrobot (Ingeniøren,
2014).
Det er derfor vigtigt, at BILA løbende følger med i, hvad der sker på de forskellige
markeder, da en ny situation altid vil opstå på baggrund af en anden faktor, som
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hovedsageligt er efterspurgt af kundernes kunder. Nyeste trends og udviklinger på
det europæiske marked, skal også følges nøje.
En del europæiske virksomheder outsourcer deres produktion til lavtlønslande.
Som nævnt i kapitel 9, bør outsourcing aldrig kun ske på baggrund af
omkostningsovervejelser, men et led i en strategi (Lynggaard, 2008). Her
fremkommer en fordel for BILA, som kan hævde, at outsourcing bl.a. kan
vanskeliggøre styring og kontrol af produktionen. BILA skal opsøge disse
virksomheder inden de outsourcer deres produktion, for at forsøge at få
virksomhederne til at skifte til en automatiseret produktion i stedet.
På længere sigt kan de outsourcede virksomheders partner i lavtlønslandet tænkes
at indføre netop robotteknologi i produktionen. Her åbner sig en helt nyt marked for
BILA.
Teknologiske forhold
Grundet pres fra de historisk lave produktionspriser i Kina, er Danmark og EU’s
produktion altid under pres. Optimering, effektivisering og automatisering er ord
som oftest er på tale i de europæiske produktionshaller. Med reference til
ovenstående historie fra Thise Mejeri, så skiftede de fra at bruge håndkraft i
produktionen, til at anvende en robot som overtog ’’styringen’’. Der skal dog stadig
være menneskelige ressourcer til, at styre og holde opsyn med robotten. I 2006
havde BILA bl.a. et samarbejde med RoboCluster og Grundfos, der skulle udvikle en
selvtænkende industriel griberobot.
Disse samarbejdsaftaler giver BILA en stærk produktudviklingsfaktor og gør
hermed, at de også kan differentiere sig fra deres andre konkurrenter på markedet,
da de her formår at blive first-mover.
Miljømæssige forhold
Bæredygtighed og grøn virksomhedspolitik spiller en stor rolle i virksomheder
verden rundt. Der uddeles miljømærker såsom Svanen eller Blomsten i Danmark
eller en EMAS-certificering (Europa, 2015) til de virksomheder, som opfylder de
opstillede krav. Der vil fortsat i fremtiden ud fra vores mening altid være fokus på
dette. BILA kan, for at differentiere sig fra deres konkurrenter, hjælpe deres kunder
til, at anvende robotter, som kan supplere til, at deres produkt bliver miljømæssigt
korrekt.
Miljømæssige forhold omhandler ikke blot emner som global opvarmning og grøn
energi, miljømæssige forhold omhandler i lige så høj grad arbejdsmiljøet på
arbejdspladsen. Automatisering ved hjælp af industri robotter, gør at mennesker
undgår de belastende opgaver. Det er en af de opgaver, som der foretages under
BILA’s afdeling for industri (BILA 6, 2015). Manuelt arbejde bliver overtaget eller
suppleret af robotter, hvilket gør at de menneskelige ressourcer bliver opbrugt på en
anden måde end man har set tidligere. Da BILA opererer på et marked, hvor deres
primære opgave, er at optimere en bedre arbejdsproces i produktionen, er det klart
en fordel for BILA, at de menneskelige ressourcer i produktionen bliver udskiftet
eller suppleret med robotter for bl.a. at skåne menneskerne i produktionen og
derved forbedre arbejdsmiljøet.
Lovmæssige forhold
CE-mærkningen er et vigtigt mærkat indenfor det europæiske frihandelsmarked.
Det er: ’’..en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og
muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked’’ (Sikkerhedsstyrelsen,
2015). Denne markering viser, at det producerede produkt er i overensstemmelse
med de gældende lovkrav herfor, og herudover også, at det må sælges på det
europæiske marked. Det er et fælles sikkerhedsmærke som benyttes i EU. BILA’s
kunder er produktionsvirksomheder i EU. CE-mærkningen er påkrævet mange
produkter og indikerer, at produktet opfylder EU’s krav til sikkerhed, sundhed og
miljøbeskyttelse. Der åbner sig et stort marked, hvis BILA kan imødekomme denne
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udfordring. Allerede nu tilbyder BILA deres kunder servicering i forhold til CEmærkning samt risikovurdering. BILA er herudover også under CE-mærkningen,
hvilket gør at de har fordele på deres nuværende og nye markeder.
Når robotter skal ind og overtage produktion i en virksomhed, vil det betyde fyringer
af medarbejdere, da robotten kan overtage mange mands arbejde. I Danmark siger
vores lovgivning, at man godt kan fyre medarbejdere på baggrund af, at en robot
overtager produktionen og dermed medarbejderens arbejde. Derfor er det i
Danmark mere acceptabelt at indsætte robotter i produktionen som en erstatning
til medarbejderne. I de europæiske lande deler de ikke samme lovgivning hvad
angår fyring, grundet at en robot har overtaget medarbejderens job. De forskellige
lovgivninger indenfor ansættelse i de europæiske lande, vil have en indflydelse på
BILA, da det kan tage længere tid for disse landes virksomheder, at acceptere, at
det er helt acceptabelt, at en robot overtager den menneskelige arbejdskraft.

11 Delkonklusion	
  
I de foregående analyser har vi i hovedtræk fundet frem til følgende. BILA
differentierer sig via den service de tilbyder kunderne, de skaber præference for
deres eget produkt. Både som en del af den samlede pakke, men også som et
produkt for sig selv. BILA befinder sig på et marked med mange konkurrenter og
skal derfor fortsat fokusere på, at differentiere sig fra sine konkurrenter for at
kunne beholde deres nuværende markedsandel. De mange konkurrenter på
markedet tilbyder lignende produkter, og det er derfor ekstra vigtigt, at BILA netop
differentierer sig, da kunderne frit kan vælge mellem de mange konkurrenter.
Da kunderne netop kan indhente tilbud blandt de mange konkurrenter på
markedet, medfører det at kunderne har en høj forhandlingsstyrke, som kan presse
BILA i pris. De eksisterende kunder har dog knap så høj forhandlingsstyrke, da de
allerede har vagt BILA som leverandør til deres automatiseringsløsning, og det vil
derfor være dyrt for disse kunder at skulle skifte leverandør, og det medfører en vis
loyalitet hos kunden.
Analyserne viste ligeledes, at BILA befinder sig på det europæiske marked, som har
den fordel, at der eksisterer et såkaldt frihandelsmarked. Det er en stor fordel for
BILA, da der frit kan handles over landegrænserne i Europa.

12 SWOT	
  
SWOT-analysen er en situationsanalyse, som belyser de stærke og svage sider hos
BILA, samt BILA’s muligheder og trusler, som der igennem opgaven er blevet
beskrevet. SWOT-modellen giver os et samlet overblik over BILA’s situation. Vi
opstiller SWOT-analysen, da vi ønsker at skabe et overblik over BILA’s
udgangssituation inden vi vurderer på BILA’s strategi i fremtiden.
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Interne situation
Stærke sider
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svage sider

Sælger én pakke
Rentabilitet og indtjeningsevne
forbedret fra 2008/09 til 2012/13
Serviceområdet
First-mover
Differentierede produkter i form af
service
Videns virksomhed
Højtuddannet personale
Kundeloyalitet/tilfredshed
Forbedring i ny strategisk projekt
model.
Øget kundeorientering
Udvikling i efterspørgslen for BILA’s
kundernes produkter.
Ny strategi

•
•
•

Lange projekter, som kan blive
omkostningstunge
Få stordriftsfordele grundet
mange forskellige projekter
Forventning til succes

Eksterne situation
Muligheder
•
•
•
•

•
•
•
•

Teknologisk udvikling
Høje adgangsbarrierer på markedet
Eksisterende kunder har svag
forhandlingsstyrke (Switching
costs)
Leverandørernes
forhandlingsstyrke er lav grundet
hård konkurrence på markedet for
robotter
Outsourcing til lavtlønslande giver
mulighed på langt sigt
Nyt NVA-systemet (bedre styring af
interne aktiviteter)
EU-frihandelsmarked/CEmærkning
Stort marked

Trusler
•
•
•
•

•
•

Kulturen i andre lande (ej villige
til skifte til robotter i
produktionen)
Mange konkurrenter på
markedet, som tilbyder lign.
Produkter
Salgsprocessen er lang
Eksisterende leverandørs
forhandlingsstyrke er høj,
grundet BILA afhængighed af
robot
Substituerende produkter i
form af outsourcing af
produktion til lavtlønslande
Teknologisk udvikling

Figur 12 – SWOT analyse (Bregendahl, 2010)

Vi ønsker ikke at uddybe de ovenstående anførte punkter i SWOT-modellen, da vi
vil uddybe de mest relevante punkter fra SWOT-modellen med en TOWS-matrix, for
at sætte større fokus på de strategiske tiltag, som BILA kan iværksætte på
baggrund af ovenstående analyser i opgaven.

13 TOWS	
  
Vi udarbejder her en TOWS-matrice for at finde BILA’s strategiske
udviklingsmuligheder. Vi har benyttet os af SWOT-modellens vigtigste punkter, blot
på en ny og fremadrettet måde, så vi kan identificere de mulige strategiske tiltag.
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Interne forhold
Stærke sider (S)

Svage sider (W)

S1: Differentiering
af service/en
pakke

W1:
Langeprojekter

S2:
Kundeorientering

Eksterne
forhold

Muligheder (O)
O1: Lav
forhandlingsstyrke ved
kunderne
O2: EUfrihandelsmarked/CEmærkning
O3: Stort marked

Trusler (T)
T1: Mange konkurrenter
T2: Substituerende
produkter/outsourcing

W2: Få
stordriftsfordele

(SO) Strategiske
tiltag

(WO) Strategiske
tiltag

SO1: Opsøgende
mersalg ved
nuværende
kunder (S1, S2,
O1)

WO1: Opsøge nye
markeder, trods
risiko for
underdækning.
(O1, O2, W1, W2).

SO2: Erobring af
større
markedsandele
(S1, S2, O2 og O3)
(ST) Strategiske
tiltag

(WT) Strategiske
tiltag

ST1: Slå på
kundeorienterede
differentierings
tilbud. (S1, S2, T1,
T2).

WT1: Ikke lade
omkostningstunge
lange projekter,
stå i vejen for at
erobre
markedsandele.
(T1, T2, W1, W2)

Figur 13, TOWS-analyse (Toolbox 2, 2015)

Strategiske tiltag:
SO1: Dette strategiske tiltag har vi kombineret BILA’s to stærke sider,
differentieringen og kundeorientering, med den lave forhandlingsstyrke ved de
nuværende kunder. BILA er med deres nye strategi blevet ekstra opmærksom på
deres kunders behov og forretning. Samtidig er de gode til at differentiere sig på
deres produkter, herunder især servicedelen. BILA har en bred vifte af ydelser og
produkter, som de kan tilbyde nye og eksisterende kunder, og når først en kunde
har valgt BILA som deres foretrukne leverandør indenfor automatiseringsløsninger,
kan det, som nævnt i kapitel 9, være dyrt for eksisterende kunder at skifte til en ny
leverandør. BILA har her mulighed for at yde mersalg til allerede eksisterende
kunder ved at gøre brug af kundernes lave forhandlingsstyrke.
SO2: Her kombineres BILA’s stærke sider med to store muligheder, nemlig det store
marked samt EU-frihandelsmarkedet. Ved at BILA er kundeorienteret og samtidig
differentierer sig svagt fra de andre konkurrenter på markedet, er det strategisk for
BILA at gå efter, at opnå større markedsandele på det europæiske
frihandelsmarked.
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ST1: BILA bruger deres præference for deres produkt, som er deres serviceydelse
samt salg af én samlet pakke, til at imødekomme truslen fra de mange
konkurrenter på markedet. Ligeledes imødekomme truslen fra de substituerende
produkter og outsourcing, der kan forekomme på markedet. BILA kan gå ind og
tilbyde én samlet pakke til de virksomheder, som har outsourcing eller
substituerende produkter i tankerne. BILA skal her slå på én af deres stærke sider,
nemlig differentiering overfor konkurrenter på markedet. Samtidig skal de også
fokusere på kundeorientering fremfor lavtlønsprincipper.
WT1: BILA oplever både trusler fra de mange konkurrenter på markedet, samt fra
virksomheder der overvejer substituerende produkter eller ligefrem outsourcing af
produktionen. Det skal ikke stå i vejen for, at tage lange projekter ind i
produktionen, som kan have en risiko for at blive omkostningstunge. Selv om der
ikke er stordriftsfordele, og der kan være store omkostninger til lange projekter,
skal dette herudover heller ikke stå i vejenfor eventuelle nye kunders behov for
BILA kundeorienterede produkter.
WO1: Selvom BILA kan risikere omkostningstunge projekter og samtidig ikke har
en fordel i stordriftsfordele, så skal de stadig udnytte deres muligheder. BILA skal
udnytte frihandelsmarked samt det store potentielle marked. BILA ved ikke på
forhånd, hvad en ny kunde har behov for, og skal ikke lade sine svage sider stå i
vejen for den store mulighed, der ligger foran dem.

14 Strategi	
  	
  
Som en uddybning til vores TOWS, hvor vi kom ind på hvilke strategiske tiltag BILA
kan benytte ud fra deres svage og stærke sider, samt deres trusler og muligheder,
vil vi her analysere på de stratgier, som vi mener BILA skal fokusere på i fremtiden,
for at bibeholde den nuværende vækst og dermed fortsat skabe vækst i fremtiden.
For at kunne vurdere på hvilken vej BILA skal gå i fremtiden, og om den vej de er på
nu er den korrekte, så vil vi inddrage analyse af både de generiske strategier samt
vækststrategierne.

14.1 Generiske	
  strategi	
  
For at kunne vurdere, om BILA benytter den rigtige strategi med de muligheder og
trusler, samt deres stærke og svage sider de har, vil vi analysere BILA’s generiske
strategi. Den generiske strategi bestemmes ud fra to variable; målgruppe og
konkurrencemæssig fordel. Så før vi kan analysere deres generiske strategi skal vi
først have markedet defineret. Markedet blev defineret i kapitel 8 omkring markedsog konkurrenceformer. Her kom vi frem til, at markedet består af mange udbydere,
hvilket også betyder, at der er mange kunder på markedet. Målgruppen må derfor
siges at være bred for dette marked. Yderligere kan vi konkludere, ud fra
ovenstående analyser, at markedet ikke bliver mindre på længere sigt, da der er
mange faktorer der kan gå hen og ændre sig, som vil komme til at betyde, at flere og
flere vil benytte sig af automatisering af produktion. Målgruppen vil derfor blive
bredere og bredere (Toolbox 2, 2015).
Den konkurrencemæssige fordel blev fastlagt ud fra vores værdikædeanalyse i
kapitel 6. Den konkurrencemæssige fordel kan ifølge den amerikanske økonom
Michael Porter enten være, at virksomheden tilbyder et unikt produkt, der adskiller
sig fra de andre konkurrenter på markedet, eller at virksomheden kan minimere
omkostningerne så meget, at de kan tilbyde det samme produkt som
konkurrenterne blot til samme eller lavere pris. Der blev i kapitel 6 konkluderet, at
BILA’s konkurrencemæssige fordel ligger i deres serviceydelse. BILA adskiller sig fra
konkurrerende produkter på markedet, ved at have en bedre service, der er svær at
efterligne. BILA får på den måde skabt loyale kunder.
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Når vi parrer de to variabler, så er BILA’s generiske strategi differentieringsstrategi.
Ved denne strategi skal BILA henvende sig til flere målgrupper med deres unikke
produkt, og derved vinde markedsandele. Denne strategi er BILA’s overordnede
strategi, og skal gennemsyre alle aktiviteter i virksomheden, så de
konkurrencemæssige fordele kan opretholdes og styrkes.

Konkurrencemæssig fordel
Konkurrencemæssigt
sigte (antal
målgrupper)

Lave omkostninger

Differentiering

Bredt (mange
målgrupper)

Omkostningsstrategi

Differentieringsstrategi

Snævert (en/få
målgrupper)

Omkostningsfokus

Differentieringsfokus

Figur 14. Porters generiske strategier (Toolbox 2, 2015)

Ud fra TOWS-analysen samt analysen af den generiske strategi for BILA, kan vi
konkludere, at BILA skal arbejde med prioritering af deres kundeorienterede
serviceydelser samt den samlede pakke. Det er især vigtigt, at optimere således, at
der bliver overskud på bundlinjen, trods en risiko for lange omkostningstunge
projekter. Dette kan være i form af, at der indføres et LEAN orienteret
organisationsform.
BILA’s strategiplan blev i 2008 igangsat med fokus på værdibaseret salg, herunder
forståelse for kundens behov og forretning, indførelse af LEAN samt opsøgende salg.
De strategiske tiltag vi er nået frem til BILA skal indføre, stemmer overens med de
strategiske tiltag BILA foretog i den nye strategi, som blev indført i 2008. BILA har,
som tidligere analyser har vist, haft succes med deres strategi, men vores analyser
viser ligeledes, at BILA stadig har muligheder for vækst, især på det europæiske
marked. Vi vil derfor supplere vores nuværende analyser med en analysere af BILA’s
vækststrategi, for at identificere BILA’s fremtidige strategiske tiltag, for fortsat at
skabe vækst i virksomheden.

14.2 Vækststrategi	
  	
  
Vækststrategien udtrykker de strategiske muligheder, som BILA har for, at opnå
fremtidig vækst.
Nuværende produkter

Nye produkter

Nuværende markeder

Markedspenetrering

Produktudvikling

Nye markeder

Markedsudvikling

Diversifikation

Figur 15. Vækststrategier (Toolbox, 2015)

Ud fra vores TOWS-analyse kommer vi her frem til, at BILA skal skabe vækst ved at
sælge deres nuværende produkter samt serviceydelser på deres nuværende marked.
De opererer på nuværende tidspunkt på et stort marked med en bred målgruppe og
mange konkurrenter. Grundet den brede målgruppe på markedet, vil der stadig
være mulighed for at erobre nye kunder og dermed markedsandele. BILA skal gøre
brug af markedspenetrering, som deres vækststrategi. Markedspenetrering er vækst
ved hjælp af salg af nuværende produkter på nuværende markeder, hvilket kan ske
ved erobring af større markedsandele. Dette kan ske på følgende tre måder
(Toolbox, 2015):
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•

Udvidelse af markedet (bearbejdning af det latente marked)

Det er her vigtigt at gå ud til de kunder på markedet, som endnu ikke har haft BILA
i deres bevidsthed og derved vække deres interesse ved at vise, at BILA kan
håndtere og opfylde lige netop deres behov. Fx kunder som overvejer outsourcing
eller substituerede produkter.
•

Øge forbruget

BILA skal fokusere på, at sælge mere til eksisterende kunder. Det kan enten være i
form at salg af helt nye produkter, eller blot efterfølgende ydelser, som tilstræber sig
nuværende salg.
•

Øge egen markedsandel (ved at erobre konkurrenternes kunder)

Øget fokusering på at vise konkurrenternes kunder, at BILA kan tilbyde et mere
unikt produkt end de andre konkurrenter kan tilbyde. Her skal BILA fokusere på
deres allerede eksisterende differentiering. BILA skal overbevise disse kunde rom, at
BILA er bedre end deres konkurrenter og kan tilbyde et bedre produkt end dem.

15 Konklusion	
  
Problemformulering
Hvilken effekt har BILA’s strategi haft på de økonomiske resultater i perioden
2008/09 til 2012/13? Hvilke muligheder giver strategien for, at BILA forsat kan skabe
vækst i virksomheden, og hvad bør BILA være særligt opmærksom på?
Ud fra første del af vores projekt, har vi udarbejdet en regnskabsanalyse og en
værdikædeanalyse for at kunne konkludere på de interne forhold i virksomheden.
Vi kan derfra konkluderer hvilken effekt BILA’s strategi har haft på de økonomiske
resultater i perioden 2008/09 til 2012/13.
BILA’s strategiplan blev igangsat i 2008, med specielt henblik på værdibaseret salg.
Den nyetableret strategiplan har vist sig på de økonomiske resultater fra 2008/09
til 2012/13, som vi har foretaget en analyse af. BILA har siden finanskristen opnået
en markant forbedret indtjeningsevne, hvilket hovedsageligt skyldes et forbedret
resultat. Der er herudover også opnået en forbedret rentabilitet, hvilket skyldes at
det genererede salg samt en bedre styring af de variable omkostninger, har givet et
bedre resultat på bundlinjen, som dermed påvirker forretning af egenkapitalen
positivt. Alt andet lige har BILA’s strategi, som de indførte i 2008, haft en positiv
indvirkning på de økonomiske resultater i perioden 2008/09 til 2012/13.
De eksterne analyser har hjulpet os til, at kunne konkludere på anden del af vores
problemformulering. Ud fra analyserne i vores opgave, er vi kommet frem til, at
BILA skal fokusere på, at udvide deres markedsandel på deres nuværende marked
med deres nuværende unikke produkt, hvis de ønsker også at skabe vækst i
fremtiden.
BILA gør allerede i dette, efter de indførte de nye strategiske tiltag tilbage i 2008.
BILA opsøger, som tidligere nævnt, nye kunder og er dermed aggressive fremfor
passive. Dette strategiske tiltag gør, at BILA får nye kunder. Vi kan konkludere, at
BILA ikke er i ”mål” endnu, og der stadig er masser af potentielle kunder på et
endnu stort marked. BILA skal derfor fortsat benytte sig af den strategi de har haft
succes med indtil videre.
BILA’s nuværende strategi stemmer altså overens med den strategi, som vi mener
BILA skal føre, for at skabe mest mulig vækst samt udnytte de muligheder
markedet byder, kombineret med de stærke sider som BILA besidder. Strategien
giver mulighed for, at BILA kan opnå en endnu større markedsandel og komme ud
til flere målgrupper med det unikke produkt de har. Strategien giver også BILA
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muligheden for, at fortsat at skabe vækst i fremtiden og udvikle sig som
virksomhed.
Med denne strategi skal BILA være opmærksom på, at de først og fremmest ikke
mister fokus, specielt på hvad deres mål angår. De skal sørge for, at strategien er
tilstede i alle led i virksomheden, så man ikke er i tvivl om, hvad BILA som
virksomhed har fokus på og vil.
BILA skal ligeledes være opmærksomme på de muligheder der ligger forude, samt
være gode til at se truslerne, så de samtidig kan imødekomme dem. De skal fortsat
være opmærksomme på de stærke sider de besidder, da dette er fundament for den
strategi de fører og fortsat skal føre i fremtiden. De må ikke lade sig svække af deres
svagheder, men dog stadig være opmærksomme på dem.
Vi kan konkludere, at BILA’s strategi har haft et positivt udtryk på de økonomiske
resultater, og den strategi der har ført dem i godt stykke hen ad vejen, også er den
strategi de skal føre, hvis de fortsat ønsker at skabe vækst. De må ikke miste fokus
og skal stadig være opmærksomme, da der er forholdene kan ændre sig hele tiden.
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17 Bilag	
  1	
  
17.1 Resultatopgørelse,	
  07/08	
  –	
  12/13	
  
	
  

07/08	
  

08/09	
  

09/10	
  

10/11	
  

11/12	
  

12/13	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

	
  Bruttofortjeneste	
  

37.146	
  

39.704	
  

49.835	
  

59.530	
  

65.504	
  

66.147	
  

Personaleomkostninger	
  

34.650	
  

35.605	
  

40.149	
  

45.720	
  

51.522	
  

51.257	
  

Dækningsbidrag	
  

2.496	
  

4.099	
  

9.686	
  

13.810	
  

13.982	
  

14.890	
  

Afskrivninger	
  

1.435	
  

1.925	
  

2.043	
  

2.007	
  

1.823	
  

1.427	
  

Resultat	
  af	
  primær	
  drift	
  

1.061	
  

2.174	
  

7.643	
  

11.803	
  

12.159	
  

13.463	
  

0	
  

0	
  

0	
  

0	
  

0	
  

0	
  

1.061	
  

2.174	
  

7.643	
  

11.803	
  

12.159	
  

13.463	
  

973	
  

598	
  

769	
  

757	
  

1.045	
  

744	
  

Resultat	
  før	
  skat	
  

88	
  

1.576	
  

6.874	
  

11.046	
  

11.114	
  

12.719	
  

Skat	
  af	
  årets	
  resultat	
  

44	
  

418	
  

1.742	
  

2.781	
  

2.793	
  

3.049	
  

Årets	
  resultat	
  

44	
  

1.158	
  

5.132	
  

8.265	
  

8.321	
  

9.670	
  

Finansielle	
  indtægter	
  
Resultat	
  af	
  ordinær	
  drift	
  før	
  finansielle	
  omk.	
  
Finansielle	
  omkostninger	
  

17.2 Balance,	
  07/08	
  –	
  12/13	
  
AKTIVER	
  

07/08	
  

08/09	
  

09/10	
  

10/11	
  

11/12	
  

12/13	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

tkr.	
  

16.664	
  

15.912	
  

15.215	
  

14.774	
  

14.454	
  

13.788	
  

Produktionsanlæg	
  og	
  maskiner	
  

2.201	
  

1.908	
  

1.838	
  

1.393	
  

862	
  

1.148	
  

Andre	
  anlæg,	
  driftsmateriel	
  og	
  inventar	
  

1.129	
  

1.649	
  

945	
  

1.937	
  

1.254	
  

1.802	
  

19.994	
  

19.469	
  

17.998	
  

18.104	
  

16.570	
  

16.738	
  

0	
  

0	
  

1.000	
  

1.000	
  

1.000	
  

1.800	
  

19.994	
  

19.469	
  

18.998	
  

19.104	
  

17.570	
  

18.538	
  

8.922	
  

7.303	
  

9.460	
  

10.421	
  

8.271	
  

7.661	
  

Tilgodehavender	
  fra	
  salg	
  

11.048	
  

14.291	
  

9.449	
  

17.283	
  

18.292	
  

20.051	
  

Igangværende	
  arbejde	
  for	
  fremmed	
  regning	
  

10.014	
  

2.956	
  

8.262	
  

14.003	
  

7.257	
  

5.901	
  

Tilgodehavender	
  hos	
  tilknyttede	
  virksomheder	
  

117	
  

724	
  

6.846	
  

4.545	
  

16.370	
  

12.441	
  

Andre	
  tilgodehavender	
  

534	
  

238	
  

285	
  

2.029	
  

1.644	
  

546	
  

Periodeafgrænsningsposter	
  

551	
  

71	
  

691	
  

125	
  

149	
  

42	
  

Likvide	
  beholdninger	
  

465	
  

1.081	
  

426	
  

4.517	
  

156	
  

1.787	
  

Omsætningsaktiver	
  i	
  alt	
  

31.651	
  

26.664	
  

35.419	
  

52.923	
  

52.139	
  

48.429	
  

AKTIVER	
  I	
  ALT	
  

51.645	
  

46.133	
  

54.417	
  

72.027	
  

69.709	
  

66.967	
  

07/08	
  

08/09	
  	
  

09/10	
  	
  

10/11	
  	
  

11/12	
  	
  

12/13	
  	
  

500	
  

500	
  

500	
  

500	
  

500	
  

500	
  

0	
  

1.100	
  

4.000	
  

7.000	
  

8.000	
  

8.000	
  

	
  
Grunde	
  
og	
  bygninger	
  

Materielle	
  anlægsaktiver	
  
Kapitalandele	
  i	
  tilknyttede	
  virksomheder	
  
Anlægsaktiver	
  i	
  alt	
  	
  
Varebeholdninger	
  

	
  
PASSIVER	
  
Aktiekapital	
  
Udbytte	
  for	
  regnskabsåret	
  

	
  

Overført	
  overskud	
  m.v.	
  

8.509	
  

7.965	
  

8.353	
  

9.644	
  

9.546	
  

11.448	
  

Egenkapital	
  	
  

9.009	
  

9.565	
  

12.853	
  

17.144	
  

18.046	
  

19.948	
  

Hensatte	
  forpligtelser	
  

4.358	
  

4.541	
  

5.284	
  

8.732	
  

5.737	
  

4.479	
  

Andet	
  langfristet	
  gæld	
  

11.197	
  

10.841	
  

10.225	
  

9.667	
  

9.026	
  

8.757	
  

Langfristede	
  gældsforpligtelser	
  

15.555	
  

15.382	
  

15.509	
  

18.399	
  

14.763	
  

13.236	
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Kortfristet	
  del	
  af	
  langfristet	
  gæld	
  

403	
  

403	
  

545	
  

Gæld	
  til	
  pengeinstitutter	
  

8.748	
  

3.367	
  

5.623	
  

229	
  

929	
  

0	
  

Modtagne	
  forudbetalinger	
  

1.913	
  

6.300	
  

668	
  

9.613	
  

8.989	
  

4.981	
  

10.581	
  

3.141	
  

9.554	
  

15.959	
  

10.746	
  

10.117	
  

115	
  

0	
  

0	
  

0	
  

5.291	
  

4.166	
  

Leverandører	
  af	
  varer	
  og	
  tjenesteydelser	
  
Beregnet	
  skyldig	
  selskabsskat	
  
Anden	
  gæld	
  

555	
  

621	
  

701	
  

5.321	
  

7.975	
  

9.665	
  

10.128	
  

10.324	
  

13.818	
  

Kortfristede	
  gældsforpligtelser	
  

27.081	
  

21.186	
  

26.055	
  

36.484	
  

36.900	
  

33.783	
  

Gældsforpligtelser	
  

42.636	
  

36.568	
  

41.564	
  

54.883	
  

51.663	
  

47.019	
  

PASSIVER	
  I	
  ALT	
  

51.645	
  

46.133	
  

54.417	
  

72.027	
  

69.709	
  

66.967	
  

17.3 Nøgletal,	
  08/09	
  –	
  12/13	
  
Nøgletal	
  
Overskud	
  (resultat	
  af	
  ordinær	
  drift	
  før	
  fin.	
  
omk.)	
  
Afkastningsgrad	
  af	
  ordinær	
  drift	
  
Gennemsnitlig	
  egenkapital	
  
Egenkapitalens	
  forrentning	
  

08/09	
   09/10	
   10/11	
   11/12	
   12/13	
   	
  	
  
2.174	
  
4%	
  

7.643	
   11.803	
   12.159	
   13.463	
   OSF	
  =	
  DB-‐KO+FII	
  
15%	
  
19%	
  
17%	
  
20%	
   AG=OG*AOH=OSF/GNS.AK	
  

9.287	
   11.209	
   14.999	
   17.595	
   18.997	
   GNS.EK	
  
17%	
  
61%	
  
74%	
  
63%	
  
67%	
   EKF=OSE/GNS.EK	
  

Overskudsgrad	
  

5%	
  

15%	
  

20%	
  

19%	
  

Aktivernes	
  omsætningshastighed	
  

0,8	
  

1,0	
  

0,9	
  

0,9	
  

10%	
  

19%	
  

23%	
  

21%	
  

2,1	
  

4,7	
  

6,9	
  

7,7	
  

Dækningsgrad	
  
Kapacitetsgraden	
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HD 1. del

18 Bilag	
  2	
  –	
  Ansvarsområder	
  

Emilie

Pernille

Indledning

x

x

Problemformulering og problemstilling

x

x

Metodeafsnit og afgrænsning

x

x

Virksomhedsbeskrivelse

x

Regnskabsanalyse

x

Udvidet værdikæde

x

Markeds- og konkurrenceformer

x
x

Porters 5 Forces

x

PESTEL

x

SWOT

x

x

Strategi

x

x

Konklusion

x

x

Litteraturliste

Maj 2015

x

x

Side 39 af 39

