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Executive Summary 

The purpose of this thesis is to assess the estimated value of Rockwool International A/S and to reach a 

conclusion on the fair value of the Rockwool International A/S B-stock compared to the closing rate as per 

March 10th 2011.  

To achieve this, strategic analyses of Rockwools internal and external conditions are determined. Combined 

with an analysis of some key indicators the future development of Rockwool International has been 

estimated. The results of both analysis are used in the budget process were future performance is 

estimated.  

Rockwool is one of the largest stone wool manufactures in the world with a total turnover in 2010 of 11.7 

billion DKK, which is an increase of 5% versus prior year. Rockwool was founded in 1909 and today the 

company has more than 8.800 employees and 21 factories. Stone wool is an effective insulation material 

that besides the functionality to insulate also secures buildings better in the case of a fire compared to 

other insulation materials.  

The largest competitors are analyzed to be Saint Gobain in France, Knauf in Germany and finally URSA in 

Spain. Rockwool has been very successful in the latest years and considered to one of the best 

manufacturers in the World. 

The strategic analysis showed that Rockwool International A/S possesses both internal strengths and 

weaknesses. The company is skilled with a strong knowhow that together with a diverse structure with 

many segments gives Rockwool the opportunity to provide their customers with an excellent service.  

The external threats and opportunities were analyzed using the PEST methodology combined with using 

Porter’s Five Forces. It’s clear that Rockwool has great opportunities from political decisions and that the 

coming years may bring solid turnover to the company if decisions are taken to make environmental 

friendly insulation mandatory.  The competitive tension was identified and as a result of a slow market with 

a few large competitors considered as moderate.  

An analysis of the historical financial performance in the period 2006-2010 was carried out based on the 

official annual reports. To make the financial analysis the figures was reformulated. Rockwool has been hit 

by the financial crisis but has recovered in the latest year. 

Based on the strategic and financial analyses the future proforma budgets was prepared. The budget period 

was set for 5 years followed by the T-values. Once finalizing the budgets the valuation was performed were 
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future free cash flow and WACC was determined in order to calculate the fair value using DCF and RIDO 

valuation models. As a supplement the valuation was tested using multiple analyses. 

Based on the above valuation models the market value of Rockwools equity after minorities was calculated 

to 12.3 billion DKK which is equivalent to 562,2 DKK per stock. As a final conclusion this thesis can now 

state that the stock is overestimated by 72,8 DKK equivalent to 11.5% compared to official closing price of 

635 as of March 10th 2011.  
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1 Indledning 

Igennem de senere år har klimaet været et særdeles omdiskuteret emne, ikke blot hos vores politikere, 

men blandt hele befolkningen. Det stigende energiforbrug har en negativ påvirkning på klimaet grundet 

øget udslip af CO2 og drivhusgasser. Klimaministeriet i Danmark vurderer, at temperaturen vil stige 

minimum én grad over de næste 40-50 år 1  og at der er behov for akut handling, såfremt 

temperaturstigningen skal forhindres. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i den danske isoleringsvirksomhed Rockwool International A/S 

(Herefter kaldet Rockwool). Rockwool er blandt de førende globale virksomheder indenfor produktion og 

salg af miljørigtig isolering. Det er interessant, at kigge nærmere på det skisma der eksisterer mellem, 

hvordan Rockwool som virksomhed kan profitere grundet den stigende interesse for miljørigtig isolering, 

som netop er opstået på baggrund af den negative miljøpåvirkning.  

Det facto har Rockwool i de seneste år kunne opleve stigende salgstal og indtjening, dog blev virksomheden 

også ramt af finanskrisen, men ser man bort fra krisens påvirkning, har der været en stigende interesse for 

Rockwools isoleringsprodukter. Hvorvidt denne stigende interesse, fortsat vil kunne påvirke Rockwool 

positivt, er særdeles interessant, specielt hvis man ønsker at identificere gode investeringsobjekter. Som 

investor ønskes bekendt mindre risikable investeringer og højt afkast.  

Et interessant spørgsmål i denne kontekst er om Rockwool, som en afledt konsekvens af øget miljøfokus, vil 

kunne tiltrække investorer og om dette vil afspejles i aktiekursen? 

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål, er det nødvendigt at foretage en dybdegående analyse, 

herunder belyse de interne- og eksterne forhold (strategisk analyse). En strategisk analyse kan dog ikke stå 

alene og bliver derfor nødt til at blive fulgt op af en regnskabsanalyse, der skal kvantificere den generelle 

finansielle sundhedstilstand i virksomheden. På baggrund af historik og forventninger til fremtiden, kan der 

budgetteres og prognosticeres, hvorvidt forventningerne til fremtiden kan medføre en positiv effekt på 

aktiekursen, på trods af den nuværende, vanskelige økonomi, hvor forbrugere, såvel private som offentlige 

er nødsaget til at begrænse deres forbrug og spare i deres økonomier.  

Hos ledelsen i Rockwool bør man være forberedt på, at forbrugernes sparsomme økonomi kan påvirke 

afsætningen negativt, herunder også indtjeningsmuligheden. Omvendt kan der muligvis opstå et forøget 

potentiale, såfremt forbrugerne kan påvirkes til at tænke mere langsigtet og betragte udgifterne til 

                                                           
1
 (Klima- og Energiministeriet, 2010) 
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miljørigtig isolering, som en investering, der kan reducere de samlede energiudgifter i den enkelte 

husholdning. Miljørigtige produkter eller ej – faktum er at finanskrisens påvirkning også har ramt Rockwool. 

Dette afspejles i de regnskabstal der vil blive analyseret senere samt i den drastiske nedgang i aktiekursen, 

der har oplevet en nedgang siden 2007, hvor kursen var over kurs 2.000. 

 

Figur 1 - 5-års kursvikling
2
 

1.1 Problemformulering 
Med udgangspunkt i den forudgående indledning vil denne afhandling forsøge at konkludere følgende 

problemformulering.  

Med svingende aktiemarkeder, usikkerhed i kursudviklinger og i en økonomi hvor der stort set ikke tilbydes 

fordelagtige renter på obligationer eller bankindlån, er det for mange investorer, såvel private som 

institutionelle en stor udfordring, at lokalisere investeringer der vil give et tilfredsstillende afkast kontra 

indskudt risiko.  

Med denne afhandling ønskes derfor analyseret, hvorvidt Rockwool aktien kan være et attraktivt 

investeringsobjekt for investor. Dette vil senere blive konkluderet, på baggrund af en omfattende strategisk 

analyse, regnskabsanalyse og værdiansættelse, hvor den fremtidige aktiekurs vil blive prognosticeret på 

baggrund af forventninger til fremtiden. 

Med udgangspunkt i de seneste 5 års officielle årsrapporter og andet offentlig tilgængeligt materiale, 

udtalelser med videre, vil jeg konkludere, hvordan Rockwool har formået at styre forretningen frem til i dag 

samt hvordan den kan forventes at udvikles i årene fremover. I denne kontekst er det interessant at belyse, 

                                                           
2
 (Euroinvestor, 2011); Egen tilvirkning 
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hvorledes Rockwool er blevet påvirket af krisen og om Rockwools miljørigtige produkt, har, kunne påvirke 

aktiekursen positivt i forhold til det øvrige danske aktiemarked. 

Opgaven vil afslutningsvis afrundes med en hovedkonklusion, hvorvidt man som investor kan være sikker 

på at Rockwool aktien er fair værdiansat jf. kursen på Københavns Fondsbørs per 10/3-2011 – datoen for 

offentliggørelsen af årsrapporten for 2010. 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning vil opgaven forsøge at besvare nedenstående spørgsmål.  

  Hvad er en fair value af Rockwools B-aktie pr. 10/3-2011? 

Med udgangspunkt i det eksterne årsregnskab, og andet offentligt tilgængeligt materiale ønsker jeg 

endvidere, at klarlægge nedenstående problemstillinger. 

 Hvordan påvirker faktorer fra den ydre eksterne sfære Rockwool? 

 Hvordan er den konkurrencemæssige situation på markedet? 

 Hvad er Rockwool’ strategiske position? 

  Hvilke styrker og svagheder eksisterer internt i Rockwool? 

 Hvordan har den seneste 5 årlige økonomiske udvikling forløbet? 

 Hvordan ser de fremtidige budgetter ud for Rockwool? 

1.2 Afgrænsning 

Grundet Rockwools størrelse og komplekse koncernstruktur, vil denne afhandling ikke omfatte enkelte 

selskaber, men vil derimod blive holdt på koncernniveau. Dog vil enkelte divisioner, markedssegmenter og 

produkter blive inddraget i det omfang der er nødvendigt og afgørende for afhandlingens konklusioner. Det 

primære fokus vil være på kerneforretningsområdet ”Isolering” som udgør 80% af koncernens omsætning 

og de vesteuropæiske markeder jvf. afsnit 2.2. Jeg vurderer, at denne fokusering vil give et fyldestgørende 

billede af koncernen. 

Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i de seneste 5 års regnskaber, det vil sige perioden fra 2006 til 

2010. Dog vil balancen fra 2005 blive anvendt til beregning af nøgletal jvf. afsnit 4.4. Om en analyseperiode 

på 5 år er tilstrækkelig kan diskuteres, og der kan argumenteres både for og imod. Dog vurderes det, at en 
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analyseperiode på 5 år er tilstrækkelig, specielt i hensynet til  vurderinger af udviklingstendenser, ”one-

timers” med videre. 

Værdiansættelsen vil blive foretaget udfra en minoritetsaktionærs synspunkt og således vil denne 

afhandling ikke betragte de forskelligheder der er tillagt A-aktien kontra B-aktien, idet disse ikke vurderes 

som værende væsentlige i forhold til den samlede analyse og efterfølgende konklusion. 

Alle skattemæssige aspekter vil ikke blive betragtet, idet disse ikke har nogen direkte indflydelse på 

Rockwools kerneaktivitet. 

Aktivitet m.v. i Rockwool Fonden er ikke medtaget i denne analyse idet Fonden anses for værende udenfor 

Rockwools kerneaktivitet.  

Alt materiale der anvendes til de respektive analyser er offentlig tilgængelige. Der er således ikke inkluderet 

materiale som kun tænkes at være tilgængelig for større institutionelle investorer. 

Min informationssøgning er stoppet pr. 25. april 2011 af hensyn til afleveringsfristen. Forhold og hændelser 

der er indtruffet i perioden fra 25. april 2011 og frem til 16. maj 2011 vil således ikke blive medtaget i 

denne afhandling. 

1.3 Model og metode 

Denne afhandling er struktureret jævnfør figur. Således vil indledningen blive efterfulgt af en præsentation 

af Rockwool, hvor den væsentligste historie og nuværende virksomhed beskrives. Herefter påbegyndes den 

strategiske analyse, der er opdelt i eksterne og interne faktorer. Den strategiske analyse efterfølges af 

regnskabsanalysen der vil danne baggrund for den videre budgettering og værdiansættelse. Alle kapitler vil 

afrundes med delkonklusioner. Slutteligt vil afhandlingen afrundes med en hovedkonklusion. 
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Figur 2 - Opgavestruktur
3
 

1.3.1 Strategisk analyse 

I den strategiske analyse vil jeg blandt andet analysere virksomhedens indre effektivitet. Dette vil blive gjort 

via modellen til værdikædeanalyse4. Denne model har til formål at identificere sammenhængen imellem 

virksomhedens forskellige aktiviteter. Analysen skal munde ud i en fastlæggelse af virksomhedens kerne 

kompetencer. 

Til brug for analysen af virksomhedens ydre effektivitet har jeg valgt at lave en PEST-analyse5. Herved 

afdækkes de ydre påvirkninger virksomheden udsættes for via de politiske-, økonomiske -, sociale- og 

teknologiske faktorer.  

Rockwools konkurrencemæssige position vil blive analyseret ved hjælp af Porter’s strukturmodel (Porter’s 

five forces). Modellen har til hensigt at fastlægge de aktuelle og potentielle konkurrencebetingelser på 

markedet. Konkurrenceeffektiviteten skal beskrive de styrker og svagheder, der knytter sig til 

virksomhedens indre og ydre effektivitet. 

Udviklingseffektiviteten og produkternes livscyklus vil blive analyseret via PLC-modellen. 

  

                                                           
3
 Egen tilvirkning 

4
 Værdikædebegrebet stammer fra professor Michael E. Porter 

5
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1.3.2 Regnskabsanalyse 

Udgangspunktet for regnskabsanalysen vil være gældende regnskabspraksis, hvilket betyder 

årsregnskabsloven samt teori primært tilegnet fra (Elling, Jens O., Sørensen Ole, 2. udgave 2005). 

Nøgletalsanalysen vil tage udgangspunkt i den udvidede Du Pont Pyramide (Figur 18), da denne giver en 

god sammenhæng til belysning af den økonomiske udvikling og sammenhæng imellem indtjening og 

kapitalstruktur. 

Risikoanalysen vil blive foretaget efter modellerne om driftsmæssig og finansiel risiko. 

Analysen af vækst og permanente overskud vil blive foretaget med udgangspunkt i den selvfinansierede 

vækst, idet denne giver mulighed for at vurdere, hvorvidt Rockwool har været i stand til at skabe vækst via 

driftsaktiviteterne.  

1.3.3 Værdiansættelse 

Ved værdiansættelsen vil ejernes afkastkrav blive fastlagt. Der findes forskellige modeller til dette formål. 

Jeg har valgt at benytte Capital Asset Pricing Model, også kendt som CAPM-modellen. Årsagen til dette 

skyldes, at denne model blandt andet tager højde for den risikofrie rente, der er gældende for markedet, 

udtrykt via den effektive rente på statsobligationer, samt at modellen arbejder med den risikopræmie, der 

er gældende for netop denne virksomhed. Til brug for den videre værdiansættelse af Rockwool, udarbejdes 

budgetter opstillet på baggrund af historiske tal og fremtidige forventninger. Når budgetforudsætningerne 

og ejernes afkastkrav er fastlagt, arbejdes der videre med de modeller, der kan bruges til værdiansættelse. 

Da der anvendes samme forudsætninger til alle modeller, må jeg kunne forvente et ensartet udfald med 

hensyn til kurs. Følgende modeller vil blive anvendt: 

DCF modellen6: Modellen bygger på det princip, som kendes fra den teoretiske definition af aktiekursen, 

nemlig en tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme for virksomheden med tillæg af en 

residualværdi for virksomhedens restlevetid. Desuden er det en fordel, at modellen tager udgangspunkt i 

cash-flowet, og dermed ikke kommer i konflikt med de målemæssige problemer, der knytter sig til 

periodisering.  

Residualindkomst modellen (RIDO): Ligesom ved den diskonterede cash-flow model, findes der to 

residualindkomst-modeller, den direkte og den indirekte. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den indirekte 

model. Den indirekte model måler udelukkende virksomhedens værdi på baggrund af driftsaktiviteten, og 

                                                           
6
 (Bhimani, Horngren, Datar, Foster, Fourth Edition, 2008), side 420 
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tager således ikke hensyn til hvorledes virksomheden er finansieret. Modellen værdiansætter således en 

virksomhed ud fra virksomhedens evne til at skabe værdi af den investerede kapital, i forhold til 

afkastkravet. RIDO-modellen udmærker sig ved at være forholdsvis neutral overfor valg af 

regnskabsprincipper m.v. Svagheden ved modellen er kravet om estimeringen af fremtidige 

kapitalomkostninger, som en grundliggende del i værdiansættelsesmodellen, idet dette vil være forbundet 

med en vis usikkerhed. 

1.4 Kildekritik 

Til udarbejdelse af nærværende afhandling er der gjort brug af kilder med forskellig afstamning, hensigt og 

objektivitet. Der vil med stor sandsynlighed ikke ligge den samme objektivitet i de benyttede kilder, da der 

alt andet lige ikke vil være de samme bagvedliggende hensigter. 

Der er blevet benyttet primære kilder i form af gældende lovgivning, standarder, bekendtgørelser mv. ved 

vurdering af selskabets anvendte regnskabspraksis. Således vurderes lovgivning, standarder og 

bekendtgørelser for værende fuldt ud objektive.  

Af sekundære kilder er der gjort brug af faglitteratur, artikler mv. med relevans for opgavens 

hovedproblemstilling. De sekundære kilder består i væsentlig grad af autoritære kilder, der dog indeholder 

forfatternes fortolkninger til det givne materiale, hvorfor objektiviteten vurderes for værende moderat.  

Endeligt tager opgaven udgangspunkt i materiale udarbejdet af Rockwool, hvor objektiviteten i overvejende 

grad er tillagt en vis form for skepsis. Benyttelse af de officielle årsrapporter som datagrundlag til 

analyseformål er behandlet i afsnit 4. 

Jeg har bestræbt mig efter at anvende de mest objektive kilder, hvor det samlet set er min vurdering, at 

kombinationen af primære og sekundære kilder giver et objektivt vurderingsgrundlag til brug for 

problembehandlingen i afhandlingen. 
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2 Præsentation af Rockwool 

Rockwool International A/S er en globalt orienteret virksomhed, der opererer 21 fabrikker på tre 

kontinenter7.  På nuværende tidspunkt beskæftiger gruppen mere end 8.800 højt kvalificerede personer8.  

Således har meget ændret sig siden starten i 1937, hvor varemærket Rockwool® blev registreret.  Allerede i 

1909 grundlagte entreprenør, HJ Henriksen, og flise producent, V. Kähler sammen firmaet I/S HJ Henriksen 

& V. Kähler på en lille ø i Storebælt i Danmark.  Indtil 1937 var den vigtigste aktivitet at grave efter grus, 

mergel og kul samt fremstilling af fliser.  

I 1916 overtog G. Kähler stillingen af sin far og i 1933 da HJ Henriksen døde overtog hans søn, F. Henriksen. 

I 1935 købte selskabet tegninger og ejendomsret til produktion og salg af stenuld anvendt til isolerings 

formål i hele Skandinavien.  Prisen var $5.000.  I 1937-1938 blev de første stenulds fabrikker etableret i 

Danmark, Sverige og Norge.  

 I 1996 blev virksomheden børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Rockwool er i dag markedsledende i en 

række europæiske lande indenfor stenuldssegmentet af isolerings-branchen. I enkelte lande er 

virksomheden registreret under andre firmanavne, f.eks. Roxul (Nordamerika og Asien) og Roxull (Sverige). 

Figur 3 - Historisk omsætning og EBITDA %
9
 

I dag ledes virksomheden af Eelco 

van Heel og Tom Kähler er fortsat 

formand for bestyrelsen. 94% af 

koncernens produkter fremstilles i 

udlandet10  

Som det fremkommer af Figur 3 har 

Rockwool formået at finde tilbage på 

2006 omsætningsniveau, hvilket er 

et tegn på at den finansielle krise er 

vendt til fornyet vækst i toplinien. 

Endvidere har koncernen formået at forbedre EBITDA% i forhold til 2009. 

                                                           
7
 Bilag 1 - Rockwool på verdenskortet 

8
 (Rockwool, 2011) 

9
 Årsrapporter 2010-2006, Egen tilvirkning 

10
 (Jürgensen, 2007) 
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2.1 Ejer- og kapitalforhold 

Rockwools aktiekapital udgjorde 220 mio. kr. pr. 31. december 2010. Hver A-aktie på nominel værdi DKK 10 

giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominel værdi DKK 10 giver 1 stemme. Aktiekapitalen har været 

uændret de seneste 12 år. Den 14. januar 2011 blev det på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at 

gennemføre en delvis sammenlægning af selskabets A- og B-aktier ved omregistrering af 1.841.173 klasse 

A-aktier til B-aktier i forholdet 1:111. 

Aktien er noteret på OMX Den Nordiske Børs under ROCK-B med fondskoden DK0010219153. 

Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2010 kan ses af Bilag 2, hvor af det ligeledes fremgår, at 

ingen parter har bestemmende indflydelse på Rockwool. De nominelle anvendte tal kan endvidere ses af 

Bilag 2. 

 

Figur 4 - Fordeling af aktiekapital
12

 

2.2 Forretningsområder og produkter 

Rockwool har to primære forretningsområder henholdsvis ”Isolering” og ”Systems”. I 2010 udgjorde salg af 

isoleringsprodukter 80% af den samlede omsætning og systems segmentet 20%13.  

                                                           
11

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 41 
12

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 41, egen tilvirkning 
13

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 14 
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2.2.1 Isoleringssegmentet inkl. Build Desk 

Isoleringsegmentet henvender sig primært til byggesektoren, men specialløsninger til kraftværker, 

procesindustrien og skibe er også vigtige aftagere af de såkaldte tekniske isoleringsprodukter14. 

Endvidere omfatter isoleringssegmentet også BuildDesk gruppen, som er Rockwools konsulentvirksomhed, 

der har til formål, at forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden i bygninger og bebyggede områder.  

2.2.2 Systems segmentet 

Systems segmentet, består af fem underområder, som alle beskæftiger sig med alternative muligheder for 

brug af råvarematerialet stenuld. 

De fem underområder under Systems Division beskæftiger sig med udviklingen af følgende produkter15: 

Rockfon: Udvikler og markedsfører loftsløsninger, der hjælper til med at forbedre akustikken, give et 

bedre indeklima samt et behageligt arbejdsmiljø. Rockfon bidrager også til den indvendige udformning af 

bygningen. Afdelingen er den førende leverandør på det europæiske marked og oplevede i 2009 en positiv 

udvikling blandt andet på baggrund af en succesfuld ekspansion til Rusland. 

Rockpanel: Udvikler specielle facadepaneler til anvendelse på bygninger, som giver alternative 

arkitektoniske muligheder samtidigt med, at pladerne virker isolerende. Pladerne har den fordel, at de er 

nemme at arbejde med og kræver meget lidt vedligeholdelse.  

Grodan:  Arbejder med at udvikle og levere alternative og bæredygtige løsninger til dyrkning af 

afgrøder inden for drivhusgartneridrift. Grodans løsninger gør det muligt at producere sunde og 

velsmagende tomater, agurker og peberfrugter mv. uden brug af jord. 

Lapinus Fibres: Anvender stenuld til at udvide stenuldsfibre, som kan anvendes til armering af 

friktionsmaterialer, pakninger og andre specielle industriapplikationer. Disse fibre kan også anvendes til at 

forstærke plastelementer som for eksempel kofangere til biler og lignende køretøjer.  

RockDelta:  Udvikler og leverer støjdæmpende løsninger til bekæmpelse af larm fra bil- og togtrafikken. 

Produkterne virker vibrationsabsorberende og anvendes derfor under togskinner og i støjskærme langs 

motorveje. 

                                                           
14

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2009), side 14 
15

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 15 
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RockShell: Et af de sidste nye skud på stammen i Rockwools portefølje af system segmenter finder man 

RockShell, som blev lanceret i januar 2011. RockShell er en nyskabende løsning til ydermursisolering, som 

lever op til alle fremtidige krav til højtydende systemer. RockShell giver frit valg i forhold til 

overfladebeklædningen, hvad enten man ønsker mursten, en pudset facade eller en af de øvrige Rockpanel 

løsninger. Det der kan siges at være enestående ved løsningen er den intelligente og enkle kombination af 

komponenter, der tilsammen giver et unikt system.  

Efter denne korte præsentation af Rockwool har læseren opnået det fornødne kendskab til virksomheden, 

som vil være nødvendigt for at kunne forstå resten af denne afhandling. Således ser jeg mig i stand til at 

fortsætte til den strategiske analyse.  

3 Strategisk analyse 

I det følgende afsnit vil den strategiske analyse foretages. Analysen er relevant for afhandlingen, siden en 

strategisk analyse er med til at fastligge, hvilke generelle forhold i økonomien, industrien og i Rockwool 

internt, der er med til at påvirke nuværende og fremtidige resultater.  

Den strategiske analyse er opdelt i to dele, en intern og en ekstern. Den interne analyse tager 

udgangspunkt i Rockwools ressourcer og kernekompetencer. Den eksterne analyse behandler de faktorer 

som påvirker den generelle industri og omverden som Rockwool befinder sig i.  

Resultaterne fra den interne og eksterne analyse opsamles i SWOT analysen, som derved bliver 

konklusionen på den samlede strategiske analyse. Resultaterne som fremhæves her, vil videre blive 

inddraget til fastsættelse af fremtidige forventninger til udformning af proforma regnskaberne. 

3.1 Intern analyse 

Det er vigtigt at skelne mellem ressourcer og kompetencer, når Rockwools indre forhold skal analyseres. 

Ressourcerne er de aktiviteter, som Rockwool ejer eller råder over til at underbygge deres fastlagte 

strategier, hvorimod kompetencerne er, hvorledes Rockwool udnytter sine ressourcer. Individuelt giver 

ressourcerne ikke nogen umiddelbare konkurrencefordele, men ved at arbejde sammen med flere 

ressourcer og kompetencer sigtes der mod at skabe organisatoriske evner, der kan og skal give 

konkurrencemæssige fordele. 
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3.1.1 Ressourcer og kernekompetencer 

For senere at kunne udfærdige en begrundet værdiansættelse af Rockwool er det nødvendigt at foretage 

en analyse af virksomhedens ressourcebase – såkaldte ressourcer og kompetencer. Som ekstern analytiker, 

vil en sådan analyse dog være begrænset idet informationen kan være mangelfuld. De ressourcer og 

kernekompetencer som vil blive analyseret er materielle anlægsressourcer, immaterielle ressourcer og 

menneskelige ressourcer. 

3.1.1.1 Materielle ressourcer 

Ved at kaste et blik i årsrapporten fremgår det, at Rockwools materielle ressourcer udgør 8.027 mio. kr. pr 

31/12/2010, hvilket er en stigning på 687 mio. kr. I forhold til 2009. Der er ingen tvivl om at Rockwool har 

deres materielle ressourcer jævnt fordelt på verdenskortet jvf. Bilag 1. Således er koncernens 

salgskontorer, administration, produktionsanlæg og planlagte fabrikker strategisk fordelt, til at kunne 

matche de aktuelle markeder samt fremtidige vækstplaner. Placeringer af nye fabrikker vil forsat spille en 

vigtig rolle og vil i fremtiden gøre det muligt for Rockwool at forsyne fremtidige strategisk vigtige markeder. 

3.1.1.2 Immaterielle ressourcer 

Rockwool er en af de førende leverandører for isolering og det er ikke mindst grundet deres store 

allokering af overskud til blandt andet forskning og udvikling. Rockwool besidder et stort goodwill og 

knowhow indenfor branchen. Således udgør de immaterielle anlægsaktiver 451 mio. kr. Pr. 31/12/2010, 

hvilket er en stigning på 178 mio. kr. I forhold til 2009.  

For Rockwool kan det konkluderes, at de immaterielle ressourcer bidrager mindst lige så meget til 

værdiskabelsen som de materielle ressourcer. Disse uhåndgribelige ressourcer afspejles dog ikke altid i 

balancen. Internt oparbejdet goodwill kan f.eks. ikke aktiveres regnskabsmæssigt. De ikke aktiverede 

aktiver kan være årsagen til en forskel mellem selskabets regnskabsmæssige værdi og børsværdien og skal 

derfor tillægges den samlede vurdering. 

Rockwool er efter min vurdering i besiddelse af et stærkt brand og godt image, der er velkendt og 

respekteret. Dette er blevet opbygget gennem mange år, via levering af bæredygtige projekter. Såfremt 

Rockwool formår at blive ved med at levere det kvalitetsproduktprodukt de leverer, vil deres brand og 

image efter min overbevisning ikke blive forringet, snarere tværtimod. Idet Rockwool har et stærkt brand, 

vil det jævnfør teorien være muligt at sælge produkterne til en højere pris end konkurrenterne, antaget at 

kunderne er villige til at betale for den værdi, der ligger i brandet. Således vil mange kunder gerne kunne 
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profilere sig overfor deres omverden, når de har købt noget godt og (dyrt). Samtidig vil Rockwool kunne 

tiltrække de mest attraktive kunder og ordrer/opgaver. Et stærkt brand kan ligeledes anvendes til at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der vil kunne underbygge og forstærke den allerede eksisterende 

teknologiske viden og knowhow. For Rockwool er knowhow en vigtig del af virksomheden, idet udviklingen 

og teknologien til fremstilling er i hastig fremdrift.  

3.1.1.3 Menneskelige ressourcer 

De menneskelige ressourcer omhandler Rockwools medarbejdere og deres kompetencer, uddannelse, 

alder, erfaring, beslutningsevne, loyalitet mv. Rockwool havde ultimo 2010 sammenlagt 8.808 

medarbejdere i koncernen16. Det er således knap en stigning på 1.000 medarbejdere i forhold til 2009 og 

stigningen i medarbejdere skyldes primært opkøbet af CSR Ltd., hvor 800 professionelle og engagerede 

medarbejdere blev købt med. Opkøbet i Asien er således et af de største i Rockwool koncernens historie. At 

Rockwool får tilført så store mængder knowhow er særdeles vigtigt for den fremtidige succes. Som det 

fremgår af et internt nyhedsbrev17 har disse medarbejdere mindst 25 års erfaring fra hele Asien, alt imens 

Rockwool ikke har haft sin fysiske tilstedeværelse i Asien i mere cirka 10 år. Disse medarbejdere er derfor et 

særdeles vigtigt element i forbindelse med de fremtidige asiatiske aktiviteter.  

Uden medarbejdere vil en virksomhed ikke eksistere og således er Rockwool dog også klar over, at 

medarbejderne er de vigtigste aktiver for virksomheden. Såfremt medarbejdere skal motiveres er det 

vigtigt, at man kontinuerligt forbedrer kompetencerne hos hver enkelt. Rockwool gør derfor også meget ud 

af at forbedre uddannelsesaktiviteterne. Der er blandt andet lanceret et globalt udvidet 

talentudviklingsprogram, hvor samtlige Rockwool selskaber er inkluderet. Disse selskaber bærer det lokale 

ansvar for at der bliver udarbejdet strategier og planer for talentledelse. Fordelen ved at ligge ansvaret ud 

lokalt er at det bliver besluttet lokalt, hvem der kan drage fordel og nytte af uddannelsesprogrammerne. 

3.1.1.4 Knowhow 

Når man siger Rockwool må man også sige knowhow. Ikke kun i udviklingen af nye produkter er Rockwool 

stærke, men også i rådgiver rollen. At Rockwool er en innovativ virksomhed er tydeligt. Man ønsker 

kontinuerligt at styrke forskning og udvikling af nye produkter samt løsninger. I 2010 blev der således 

investeret lidt over 200 mio.kr. i forskning og udvikling. 

                                                           
16

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 24 
17

 (Rockwools Newsletter, Februar 2011) 
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Et af de områder hvor der findes et stort knowhow og kompetence niveau er i brandsikring. Idet 

produkterne er baseret på stenuld, betyder det, at de er brandsikre og kan modstå temperaturer på op til 

1000°C. Rockwool ser det som en del af deres sociale ansvar, at hjælpe tilsynsmyndighederne og andre 

centrale beslutningstagere med at forstå vigtigheden af brandsikkerhed i bygninger. Derfor planlægger 

virksomheden netop nu en kampagne, der skal skabe opmærksomhed blandt professionelle i branchen og 

andre om forskellen på brandfarlig og brandsikker isolering.  

Et andet område hvor Rockwool har specialiseret sig er indenfor isolering af kulturelle institutioner. Tre af 

Storbritanniens mest kendte paladser er ved at undergå en miljørigtig renovering gennem et storstilet 

isoleringsprojekt. Når disse historiske bygninger, Hampton Court Palace, Orangeriet på Kensington Palace 

og Queen’s House i Tower of London, er blevet opgraderet og grundigt isoleret, vil det betyde en samlet 

besparelse på i alt £130.000 (ca. 1,1 mio. kroner) på varmeregningen og en 850 ton reducering af CO2-

udledningerne i løbet af isoleringens forventede levetid (Rockwools Newsletter, Februar 2011). 

Efter at have kigget nærmere på de materielle ressourcer, kan det konkluderes, at Rockwool er en yderst 

solid virksomhed, som har et stort knowhow og maskinel til at kunne levere til deres kunder. Virksomheden 

har formået at ’overleve’ uden at skulle frasælge sig store dele af produktionsanlægget eller af personalet.  

3.1.2 Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysen er udviklet af professor Michael E. Porter, og har til formål, at identificere styrker, 

samt hvor i Rockwool der skabes værdi og ikke mindst lige så vigtigt, hvor i forløbet der ikke skabes værdi, 

og hvor virksomheden derfor kan finde sine svage led, som man bør forbedre.  

Som det fremgår af nedenstående figur, er værdikæden opdelt i 9 aktiviteter, 5 primære og 4 

støtteaktiviteter. Det er vigtigt for selve forståelsen af figuren, 

at vide, at de primære aktiviteter er afhængige af de 

sekundære aktiviteter, for at en gennemførelse kan finde 

sted. 

 

Figur 5 - The Value Chain
18

 

 

                                                           
18

 (Johnson, Gerry & Scholes, Kevan & Whittington, Richard, 8th Edition 2008), side 110 
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3.1.2.1 Indgående logistik 

Rockwool har centraliseret deres indkøbsfunktion 19  ved at samle deres indkøbsafdelinger i én 

indkøbsfunktion. Grundet stigende inflationspres er det en nødvendighed, for at kunne foretage bedre, 

billigere og mere effektive indkøb. At have samlet koncernens indkøb har sandsynligvis haft en direkte 

indflydelse på indtjeningen, men som sådan vurderer jeg ikke, at det er en konkurrencemæssig fordel, idet 

det må forventes, at de fleste større virksomheder vælger sådanne setup’s. 

3.1.2.2 Produktion 

Rockwool er på forkant med deres produktionsfaciliteter og med udviklingen i den volatile efterspørgsel fra 

markedet. Qua denne proaktive evne tilsikres, at der ikke skabes overkapacitet eller vise versa.  

Som det bl.a. fremgår af de seneste 5 års årsrapporter har man bl.a. investeret i nye anlæg til op mod 700 

mio.kr. i 200620. I 2007 blev det desværre en realitet for Rockwool, at fabrikkerne måtte melde udsolgt 

grundet stigende efterspørgsel, hvorefter man iværksatte kapacitetsprojekter til at identificere såkaldte 

”flaskehalse” i produktionsanlægget i Tjekkiet21 som havde en positiv effekt på de finansielle resultater. I 

kriseårene 2008/09 blev kapaciteten ringe udnyttet og efterspørgslen faldt. 

I 2010 blev den tredje Rockwool fabrik i Rusland indviet. Fabrikken ligger i byen Troitsk og er et strategisk 

skridt fremad for koncernens udvikling i Rusland. Samtidig styrker opkøbet den samlede førerposition på 

det russiske marked. Fabrikken har 270 ansatte og med en årlig kapacitet på 30.000 tons vil fabrikken 

bidrage til at udnytte den øgede aktivitet i det russiske bygge- og isoleringsmarked. (Rockwools Newsletter, 

Juli 2010). 

3.1.2.3 Udgående logistik 

Rockwool har via deres produktionsanlæg formået, at skabe en lukrativ fordel, når det gælder udgående 

logistik. Stenuld er som bekendt et materiale der dannes ved vulkansk aktivitet. Det er tungt og fyldigt i 

omfang. Med de stigende olie- og benzinpriser, skal man nøjsomt vurdere, hvor langt materialet skal 

transporteres inden det kan forarbejdes til isoleringsmateriale. Strategisk bør man derfor påregne at 

produktionen geografisk foregår der, hvor væksten er og hvor den forventes at være i fremtiden. En 

                                                           
19

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2003), side 30 
20

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2006), side 8 
21

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2007), side 7 
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strategisk analyse af produktionsfaciliteterne har ikke kun en økonomisk konsekvens, men resulterer også i 

at kunderne alt andet lige bør opleve forbedrede leveringstider – som ikke bør overstige 1-3 dage22  

3.1.2.4 Salg og markedsføring 

Rockwool befinder sig på B2B markedet og behøver derfor ikke de store marketingaktiviteter rettet mod 

slutbrugeren af produkterne. Rockwool kan dog ikke helt undgå at arbejde med markedsføring mod sin 

målgruppe for at støtte organisationernes salgsindsats og forbedre virksomhedens lønsomhed. Typiske 

kommunikationsmetoder er bl.a. reklame, public relations, direct mail, messer, støtte, salgsmateriale, 

branding, og interaktive tjenester som eksempelvis virksomhedens website.  

Udover den direkte markedsføring mod sine kunder har Rockwool gennemført kampagnen ”Stop Local 

Warming” med det formål at skabe forstærket opmærksomhed omkring energi- og varme udledning 

grundet utilstrækkelig isolering. Kampagnen blev igangsat i 2009 under det daværende COP15 

klimatopmøde i København.  

3.1.2.5 Service 

Rockwool har med deres egen BuidDesk konsulentenhed skabt et unikt serviceprodukt. BuildDesk 

konsulenter yder rådgivning på alle niveauer, fra politiske beslutningstagere til offentlige institutioner til 

den endelige slutbruger. Virksomhedens fagområder dækker alle aspekter af energieffektivitet og 

bæredygtighed. Udover traditionel konsulentbistand er der udviklet en række softwares der kan anvendes 

til beregning af forskellige typer af energioptimerende opgaver.   

  

                                                           
22

 (Jürgensen, 2007) 
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3.2 Ekstern analyse 

De makroøkonomiske forhold der påvirker Rockwool vil gennemgås i det følgende.  

3.2.1 PEST-Analyse 
Efter at have udført en analyse af Rockwools forretningsområder, er en egentlig omverdensanalyse 

relevant.  Analysemodellen PEST benyttes i denne forbindelse og har til formål at lokalisere  ikke-finansielle  

værdidrivere  på  samfundsniveau,  modsat  SWOT-analysen,  der  

som bekendt benyttes på virksomhedsniveau23 

PEST-modellen opererer indenfor fire analyseområder; Politik (P), 

Økonomi (E), Sociale- & Kulturelle forhold (S) samt Teknologi (T). 

Ved anvendelse af PEST-analysen skal man stille sig selv to 

spørgsmål: hvilke faktorer i omverdenen påvirker organisationen, 

og derefter: hvilke faktorer er de vigtigste nu, og hvilke der må 

forventes at blive det i fremtiden. Nedenfor angives de mest 

relevante punkter under de enkelte analyseområder. 

 

3.2.1.1 Politiske faktorer 

De politiske faktorer omhandler bl.a. lovgivning og regler vedrørende konkurrenceforhold, arbejdsmarked, 

produktsikkerhed og miljø. Holdninger og udtalelser fra regeringen og ledende politikere samt social 

lovgivning. Udlandets holdninger og regler vedrørende international handel, godkendelse af produkter og 

told. 

Vesteuropa må betegnes som det ultimative hovedmarked, med en omsætning svarende til 69,1% af den 

samlede omsætning i 201024. Dette marked er særdeles påvirkelig af politiske beslutninger. Som et 

eksempel herpå kan nævnes, at regeringsprogrammer vedrørende minimering af CO2 udslip, hvor man har 

et højt ønske om energieffektiv renovering af boligsektoren25, gav det tyske og franske marked en positiv 

udvikling, som har bidraget positivt til indtjeningen. 

                                                           
23

 (Elling, Jens O., Sørensen Ole, 2. udgave 2005), kapitel 3. 
24

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 12 
25

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 12 
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I forbindelse med klimadebatten og COP15 klimakonferencen der fandt sted i København i december 2009, 

må jeg alt andet lige vurdere, at Rockwool har nydt godt af konferencen. På COP15 var det blandt andet 

den danske regerings overordnede mål, at konferencen skulle resultere i en ambitiøs global aftale, 

omfattende alle verdens lande og med ambitiøse mål for reduktion af de globale drivhusgasudledninger26. 

En sådan global aftale vil være fordelagtig for isoleringsbranchen, idet den med sine klimavenlige produkter 

vil kunne reducere energiforbruget, og dermed drivhusgasser, fra opvarmning af bygninger. 

Rockwool er således særdeles modtagelig af de beslutninger der træffes i forbindelse med den aktuelle 

energi- og miljøpolitik. De lovforslag som fremsættes, er en direkte konsekvens af den aktuelle politiske 

holdning på området og desto skrappere krav til energieffektivitet, desto bedre for Rockwool. 

3.2.1.2 Økonomiske faktorer 

De økonomiske faktorer omhandler områder som, bruttonationalprodukt og vækst, konjekturforhold, 

rente, inflation, arbejdsløshed, disponibel indkomst m.v. 

Rockwool er som alle øvrige virksomheder modtagelige for svingende konjukturforhold. I en lavkonjunktur 

handler det om at skære ind til benet, idet købekraften er reduceret. Varelagre vil blive fyldt op, og 

arbejdsløsheden stige. I Danmark har vi netop oplevet en sådan lavkonjunktur, under finanskrisen. Centrale 

faktorer såsom ledigheden, råvarepriserne og valutakurserne har været igennem en regulær rutsjebane tur 

og har dermed påvirket alt omkring sig, også isoleringsbranchen. 

Når man specifikt kigger på udviklingen i byggebranchen, er der ingen tvivl om at branchen er særdeles 

volatil. Ifølge en analyse foretaget af Euroconstruct vil 2011 dog blive et år med forandring i forhold til den 

negative udvikling over de sidste par år. Således forventes kun et lille fald på omkring -0,1%27 i gennemsnit 

og vil dermed konsolidere branchen på samme niveau, som det foregående år. Efter tre års recession, anes 

der således lys forude og byggebranchen har således 2011 til at klargøre sig til et forhåbentligt moderat 

opsving. 

Udsving i valutakurser vil også kunne påvirke den samlede indtjening og således vurderes udviklingen i 

Rubler mest interessant i denne sammenhæng, idet Euro’en qua danmarks deltagelse i EMR2-aftalen ikke 

kan svinge med mere end +/- 2.25%.  

                                                           
26

 (Klima- og Energiministeriet, 2010) 
27

 (Gaspar, 2010) 
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Figur 7 - Udvikling i Rubler/Euro
28

 

Som det kan ses af ovenstående figur, har den negative udvikling i den russiske ruble haft en stor negativ 

indflydelse på Rockwools indtjening – værst i årsskiftet 2008/09, hvor kursen faldt med ca. 25%. Siden har 

kursen oplevet en stigning, men den er stadig moderat og under niveau i forhold til starten af 

analyseperioden.    

Koks anvendes til at producere stenuld og da koks fremstilles af kul, vil det være interessant at se nærmere 

på prisudviklingen. De stigende kulpriser har stor betydning for Rockwools resultater, jf. årsrapporten 2010 

og det er specielt i en lavkonjunktur, hvor det er 

sværere at sende regningen videre til kunderne. 

Som det bl.a. blev kommunikeret fra Rockwools 

koncernledelse i forbindelse med 

offentliggørelsen af Årsrapporten 2010, blev man 

nødt til at tilgå markedet med nedjusteringer i 

salgspriser – dette er nu andet år i træk. Dog 

forventer CFO, Gilles Maria at det igen i 2011 

bliver muligt at sende en del af inflationen videre 

til markedet29.    

Figur 8 - Prisen på kul
30

 

                                                           
28

 (Oanda.com, 2011) 
29

 (Rockwool, 2010) 
30

 (Energistyrelsen, 2011) 
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Paradoksalt kan stigende energipriser have en positiv påvirkning for Rockwool, idet kunderne ved stigende 

elpriser vil være mere tilbøjelige til at investere i bedre isolering af deres bygninger, for at spare dyr energi 

til opvarmning.  

3.2.1.3 Sociale og kulturelle faktorer 

Rockwool koncernen udgiver en særskilt rapport om virksomhedens sociale ansvar i henhold til 

Årsregnskabsloven § 99a. Her giver jeg et overblik over virksomhedens bidrag inden for de centrale 

områder såsom menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljø og korruptionsbekæmpelse. 

Reduktion af CO2 og drivhusgasser er en målsætning blandt de fleste. Den stigende ”grønne” fokus er 

kommet for at blive og  Rockwool er nødsaget til at træffe alle nødvendige miljøpolitiske foranstaltninger 

for at sikre at der passes bedre på miljøet.  Jo bedre Rockwool vil kunne udvikle sig som miljøkorrekt 

leverandør og jo bedre man vil være i stand til at informere om resultaterne – des bedre vil chancerne være 

for at generere stigende, tilfredsstillende finansielle resultater. 

Den grønne fokus vurderes større i den vestlige og etablerede del af verden end på nye tredjeverdens 

markeder, hvor der er grund til fokus på den grundlæggende økonomi, og det i det hele taget, at få et hus 

og en bil, frem for miljørigtigheden i det. Det er derfor også af afgørende betydning, for såvel 

klimabalancen, men også Rockwools bundlinje, at der fra politisk side bliver stillet større krav til isolering 

mv. så tredjeverdens markederne fra starten får en god start. 

3.2.1.4 Teknologiske faktorer 

Der forekommer en løbende teknologisk udvikling indenfor produktion af mineraluld, som har betydning 

for alle aktører på markedet. Der bliver løbende, fra kundernes side, stillet større krav om bedre 

egenskaber på parametre, såsom håndtering, installation og bæredygtighed. Som et modsvar på dette har 

en af Rockwools nærmeste konkurrenter, den tyske virksomhed Knauf, lanceret en hel ny serie af *ECO* 

produkter, som netop scorer højt på disse tre parametre31. Fokus i branchen er i det hele taget, at udvikle 

produkterne for derigennem at opnå en konkurrencemæssig fordel overfor konkurrenterne og forbedre 

markedspositionen. Det er ikke kun på produktsiden, at der sker en rivende udvikling, der er således også 

krav, fra omverdenen, om at virksomhederne nedbringer deres udledning af CO2 og i det hele taget påtager 

sig et større socialt ansvar. For at virksomhederne kan reducere udledningen kræves der mere effektive 

                                                           
31

 (Knauf Insulation, 2011) 
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produktionsmetoder og muligvis endda radikale ændringer i produktionen. Rockwool har i den forbindelse,  

og  pga. udsving i råvarepriserne, eksperimenteret med at  udskifte koks til fordel for elektricitet.  

3.2.2 Porters Five Forces 

Til at analysere konkurrencen i mineraluldsbranchen, vil jeg gøre brug af Michael Porters model – ”Porters 

Five Forces” for dermed at vurdere, hvor attraktiv branchen er. Modellen tager udgangspunkt i den 

nuværende konkurrencesituation i branchen og de eksisterende markedskræfter, der påvirker 

konkurrencesituationen. Jo svagere påvirkningen fra markedskræfterne er, jo mere attraktiv anses 

branchen for at være. Analysen er særdeles fordelagtigt for investor, idet brancheforholdene påvirker 

investeringsobjektet og ofte ligger udenfor virksomhedens kontrol. Porter’s Five Forces vil belyse 

leverandørers forhandlingsevne, truslen fra nye konkurrenter samt substituerende produkter og 

konkurrencen internt i branchen. 

 

Figur 9 - Porter's Five Forces
32

 

Analysen vil primært være fokuseret på Rockwool primære forretningsområder som er isolering i 

Vesteuropa.  
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3.2.2.1 Leverandørernes forhandlingsevne 

For at kunne agere på leverandørmarkedet er det nødvendigt at kunne levere sten, kalksten, recirkulerede 

briketter og råmaterialer. I forbindelse med store produktionsanlæg skal der kunne leveres store mængder. 

Det er i sig selv måske ikke det største problem idet naturstenene og de øvrige fabrikata er en rig ressource 

og derfor ikke et problem at udvinde. Idet udbuddet af stenmateriale er forholdsvis højt, må det antages at 

forhandlingsevnen for leverandører er relativ smal – og at prisen er sat via vejledende markedspriser. 

Som det fremkommer af Figur 1033 er det ikke 

kun ”friske” materialer der anvendes i 

fremstillingen af mineraluld. Således 

anvendes også affaldsprodukter fra egen 

produktion samt øvrige industrier. På den 

baggrund vurderes det, at leverandører kan 

have en forholdsvis stor forhandlingsevne, 

idet affald er forbundet med forholdsvis stor 

omkostning.  

 

3.2.2.2 Kundernes forhandlingsevne 

Til Rockwools produkter findes der kun to typer af kunder. Den ene er den endelige slutbruger og den 

anden byggeri- og entreprenørvirksomheder. Såfremt kunderne har en stærk forhandlingsevne eksempelvis 

via centrale indkøbsfunktioner, vil det direkte kunne afspejles i prisen og dermed på det finansielle resultat. 

Forhandlingsevnen afhænger af flere faktorer blandt andet aftagernes størrelse, typen af produkt og 

kapacitetsudnyttelsen. 

Slutbrugers forhandlingsstyrke er minimal, da denne kun er repræsenteret enkeltvis. Hvis den enkelte 

forbruger truer med at skifte til et konkurrerende mærke, har det ikke den store betydning for Rockwool. 

Først når forbrugerne samler sig i større grupper vil dette få betydning. Dette sker dog sjældent og er typisk 

et følge af en politisk handling. 

Branchegrupperinger kan modsat have en langt større indflydelse på virksomheden, idet de står for en stor 

del af den samlede afsætning.  
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 (Rockwool, 2011) 

Figur 10 - Produktionscyklus - mineraluld 
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3.2.2.2.1 Produktkarakteristika 

Nogle vil mene at isolering er ét unikt produkt – andre det modsatte. Min konklusion er, at isolering er et 

særdeles standardiseret produkt med samme egenskab – at isolere. Dette kan i mange tilfælde være en 

styrke for kundernes forhandlingsevne, idet de nemt kan skifte leverandør eller produkttype. Rockwool har 

dog en styrke ved de forhold, at Rockwools produkter er særdeles brandsikrende og at det er slutbrugeren, 

der bestemmer, hvad der skal udbydes  af produkter såfremt Rockwool har formået at skabe loyaliteten.  

3.2.2.2.2 Økonomiske konjunkturer 

Kunderne vil fra tid til anden have forstærkede forhandlingsevner eksempelvis i tider med finansiel krise, 

hvor man typisk vil opleve nedgang i salget og dermed uudnyttet kapacitet og tomme fabrikker. Ved 

sådanne situationer er det nødvendigt for leverandører af isolering at de tilpasser deres udbud og priser så 

de matcher efterspørgslen og markedsvilkårene. Alt andet lige vil de lave konjunkturer medføre øget pres 

på salgspriser, rabatter mv. og direkte kunne ses på virksomhedernes overskudsgrad. 

3.2.2.3 Adgangsbarrierer 

Jo lettere nye konkurrenter har ved at komme ind på markedet, jo hårdere konkurrence vil der også være. 

Et marked med lave adgangsbarrierer er derfor ofte præget af lavere afkast. Markedet for isolering er 

umiddelbart ikke let at tilgå, idet det er særdeles kapitalkrævende. Endvidere skal der eksistere et højt 

knowhow til udvikling og produktion, hvilket ikke nødvendigvis kan købes for penge. Således er markedet 

dog også kendt for et få antal producenter. 

3.2.2.3.1 Stordriftsfordele 

Som tidligere nævnt har Rockwool flere produktionsanlæg, strategisk fordelt, til at imødekomme behov fra 

kernemarkederne. Kapaciteten er som omtalt i afsnit 3.1.2.2 nøje vurderet og eventuelle kapacitets 

problematikker adresseres hurtigt. Teknologisk er produktionsanlæggene state of the art hvilket medfører 

optimal udnyttelse og en stor automatisseringsgrad.  Endvidere må det konkluderes at udvinding af stenuld 

stiller store krav til knowhow. Således vurderes det, at man, såfremt man ønsker succes på dette marked er 

nødsaget til at have stordriftsfordele for at kunne overleve den stærke konkurrence. 
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3.2.2.3.2 Kapitalkrævende/investeringer 

Hvis en producent vil opnå de nævnte stordriftsfordele, må denne nødvendigvis investere en stor mængde 

kapital i et produktionsanlæg. Endvidere skal den nye virksomhed udvikle nye produkter, der kan 

konkurrere med de allerede etablerede produkter, hvilket igen kræver kapital.  

Det kræver derfor en utrolig stor mængde kapital, at komme ind på markedet, hvorfor det er usandsynligt, 

at der kommer mange nye konkurrenter. 

3.2.2.3.3 Loyalitet 

I forbindelse med valg af produkt er der på de fleste markeder indbygget en form for mærkeloyalitet. Hvis 

forbrugeren er vant til at anvende et Rockwool produkt, er denne ikke umiddelbart indstillet på at skulle 

skifte til et andet produkt. Denne mærkeloyalitet er hovedsagelig gældende inden for hovedproduktet 

isolering. Det medfører, at potentielle indtrængere på markedet, vil have svært ved at vinde 

markedsandele. Endvidere er Rockwool navnet unikt og stærk brandet, i form af logo, offentlighed mv. 

Denne loyalitet eller goodwill er umulig at købe. 

3.2.2.3.4 Konkurrenters finansielle beredskab 

De få store aktører på markedet har et stort finansielt beredskab. Såfremt der kommer nye konkurrenter på 

markedet, er det sandsynligt, at dette store finansielle beredskab vil blive brugt på f.eks. markedsføring 

eller priskrig, således, at den nye konkurrent vil få det meget svært. Dette vil ligeledes holde nye 

konkurrenter fra at komme ind på markedet. Alternativt kan det finansielle beredskab anvendes til opkøb 

af konkurrerende virksomheder. 

3.2.2.4 Truslen fra substituerende produkter 

Hvorvidt substituerende produkter kan erobre markedsandele fra Rockwool er muligt.  

Der findes en række natur- og celleplast produkter som kan anvendes til isolering. Isoleret er egenskaber til 

at bevare temperaturen udmærket, dog findes i dag en række lovmæssige krav, bl.a. vedrørende 

brandsikring, som nogle af disse produkter ikke overholder. 
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3.2.2.4.1 Papirulds produkter  

Er typisk papirulds produkt, er et blandingsprodukt bestående af ca. 85% avis (evt. genbrug) og 15% 

kemikalier34. Papiruld anvendes til isolering af både nybyggeri, efterisolering i eksisterende bygninger samt 

ved renoveringer. Papiruld blæses ind hvor det skal bruges, og det giver en langt mere effektiv isolering end 

med isoleringsmåtter, idet Papiruld lægger sig tæt omkring rør og installationer og udfylder snævre og 

ufremkommelige steder. Umiddelbart vurderes papiruld til at være en niche kontra den mere traditionelle 

stenuld.  

3.2.2.4.2 Glasuld 

Fordelen ved glasuld kontra stenuld er vægt og fleksibilitet. Vægten gør at det vil være billigere at 

transportere og derfor alt andet lige billigere for slutbrugeren. Dog har glasuld et lavere smeltepunkt ved 

ca. 600 grader men stadigt betegnet som brandklasse A på lige fod med stenuld35 

3.2.2.4.3 Celleplast 

Celleplast, produkter er betegnelsen for flere typer af isoleringsprodukter. Hovedingrediensen er 

plasttypen polystyren. Det er et halvhårdt isoleringsmateriale og meget nemt at arbejde med. Den store 

ulempe ved celleplast er, at det er klassificeret i den dårligste og mest udsatte brandklasse, F. Såfremt man 

isolerer med dette produkt skal der efterbearbejdes med brandsikring. 

3.2.2.5 Konkurrenceintensitet 

Det har ikke været muligt at finde en ekstern opgørelse over markedet for isolering, derfor anvendes 

Rockwools seneste antagelse jvf. nedenstående figur. At der ikke findes nogle officielle tal er naturligvis 

mindre objektivt. 

Nedenfor det estimerede europæiske marked for isoleringsindustrien 2010. Til beskrivelsen af den 

eksisterende konkurrenceintensitet medtages kun producenter, der har betydelig omsætning på 

isoleringsmarkedet indenfor mineraluldsisolering, som dækker over sten- og glasuldsmaterialer. Idet 

Rockwools hovedmarked er Vesteuropa med størstedelen af afsætningen indenfor stenuld. Afgrænsningen 

af konkurrencen er derfor tilpasset hertil. Skumplastmarkedet, er ikke medtaget i analysen. Gruppen 

”Other” medtages heller ikke, da der ikke er information om, hvad der indgår i beløbet. 
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Figur 11 - Europæisk marked for isolering 2010 

3.2.2.5.1 Saint Gobain 

Saint Gobain er en stor fransk industrikoncern og vurderes til at være verdens største producent af 

isoleringsmaterialer med en omsætning på 40 milliarder Euro i 201036 og ca. 190.000 ansatte37. Saint 

Gobain overtog i 1988 Dansk Glasuld, og selskabet er i dag den største konkurrent til Rockwool på det  

europæiske isoleringsmarked. Selskabet markedsfører deres isoleringsprodukter under det globale brand 

Isover. 

Saint Gobain er børsnoteret i Paris og har en samlet markedsværdi på omkring 151 milliarder DKK. Saint 

Gobain er beskæftiget indenfor mange industrielle brancher, og indenfor isoleringsområdet producerer  

selskabet såvel glas- som stenuld. Selskabet er endvidere repræsenteret på diverse nichemarkeder ligesom 

Rockwool. 

Selskabets strategi er at vokse på især de Central- og Østeuropæiske markeder og i Asien og desuden at 

styrke selskabets brand yderligere i kundernes bevidsthed. Selskabet vil fortsat være først med nye 

produkter og generelt forblive fokuseret på den teknologiske udvikling. Saint Gobain har som Rockwool 

udvidet kapaciteten og har senest opført nye produktionsfaciliteter i Rusland og Rumænien. 
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 (Saint-Gobain.com, 2011) 
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 (Saint-Gobain, Annual Report 2009), side 9 
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3.2.2.5.2 Knauf38 

Knauf Insulation er en del af Knauf Koncernen, et familieejet globalt selskab for produktion af 

byggematerialer med årlig omsætning på over €5 milliarder. Som en af verdens førende 

isoleringsproducenter er virksomheden aktive i mere end 50 lande og har mere end 30 

produktionsfaciliteter for produktion af glasuld, stenuld, ekstruderet polystyren (XPS), ekspanderet 

polystyren (EPS) og ekstruderet polyetylen (XPE). Med over 5.000 ansatte er Knauf specialister i 

isoleringsproduktion, forskning og udvikling, med avancerede energieffektive løsninger for bygninger i hele 

verden. Knauf vurderes som en konkurrent på det europæiske marked.  

3.2.2.5.3 Paroc39 

Paroc  er  en  finsk  koncern, med hovedsæde i Helsingfors. Hovedproduktet er stenulds isolering. Paroc 

vurderes som en mindre virksomhed/konkurrent til Rockwool med en omsætning  på  2,4  milliarder DKK.  

Paroc har produktion i Finland, Sverige, Polen og Litauen og salgsselskaber i 13 lande. Gruppen har ca. 

2.000 ansatte.  

3.2.2.5.4 URSA Insulation40 

URSA Insulation er internationalt repræsenteret og er Europas tredjestørste producent af 

isoleringsprodukter med 16 fabrikker. Som det fremgår af afsnit 3.2.2.5 er URSA primært leverandør 

indenfor glasuld. URSA Insulation er ejet af den spanske industrikoncern Uralita Group, som primært 

beskæftiger sig med energirigtige og bæredygtige materialer.  

I 2009 udgjorde Uralitas omsætning ca. €705 millioner og 3.100 medarbejdere41. Selvom omsætningen kun 

udgør ca. 45% af Rockwool, må URSA anses som værende en potentiel konkurrent til Rockwool med en 

pengestærk moder i ryggen – dog er det ikke umiddelbart risikabelt, idet URSA kun beskæftiger sig inden 

for produktion af glasuld, hvilket ikke er Rockwools kernekompetence. 
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3.2.2.6 Samlet vurdering på Porters Five Forces 

Kunderne er som tidligere defineret større byggeri- og entreprenørvirksomheder som fra tid til anden 

oplever bedre forhandlingsevner eksempelvis ved centrale indkøbsfunktioner, økonomiske 

konjunkturudsving og monotone produkt karakteristika.  Rockwool og øvrige leverandører af isolering har 

derimod andre fordele qua deres forskellige koncepter og konsulent/rådgivnings services. 

På baggrund af afsnit 3.2.2.3 kunne det konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at en ny spiller vil kunne 

true Rockwool og de andre veletablerede virksomheder i isoleringsbranchen.  

I afsnittet indeholdende truslen fra substituerende produkter, vurderede jeg, at glasuld umiddelbart er den 

største trussel blandt de substituerende produkter. Hvorvidt de naturlige papirprodukter kan vinde større 

markedsandele er usikkert. 

På baggrund af analysen af konkurrenceintensiteten indenfor isoleringssegmenet kan det konkluderes, at 

den absolutte konkurrent er franske Saint-Gobain. De øvrige spillere på markedet er ikke direkte en trussel, 

idet deres porteføljer indeholder forskellige isoleringsmaterialer. 

3.2.3 Analyse af udviklingsaktiviteten 

Virksomhedens udviklingseffektivitet er virksomhedens evne til at tilpasse sig ændrede forudsætninger og 

dermed dens evne til at skabe fremtidig indtjening. 

3.2.3.1 Livscyklus analyse 

Til analyse af Rockwools udviklingseffektivitet vil jeg blandt andet foretage en produktlivscyklus analyse. 

Produktlivscyklus analysen er opdelt i fire faser, som det 

fremgår af Figur 12. 

I første fase introduceres det nye produkt på markedet. 

Salget er beskedent og vokser kun langsomt i takt med at 

produktet udbredes. I vækstfasen vokser kendskabet til 

produktet, hvorfor salget er stærkt stigende. Det stigende 

salg medfører, at produktets bidrag til indtjeningen bliver  

Figur 12 - PLC 
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positivt i denne fase. Under modningsfasen stiger salget stadig, dog mere moderat set i forhold til 

vækstfasen. Konkurrencen på markedet vil være stigende, da den stigende profit vil tiltrække konkurrenter. 

Den sidste fase, som er afviklingsfasen, oplever virksomheden et fald i salg og indtjening. Virksomheden vil 

derfor søge at trække sit produkt ud af markedet med så lave omkostninger som muligt. 

Rockwools produkt er isolering og rådgivning, som efter min vurdering har en lang levetid. I forbindelse 

med min analyse af Rockwool, vil jeg se bort fra den sidste periode, afviklingsperioden, da jeg forventer, at 

hverken Rockwools eller andres produkter vil blive trukket tilbage i min analyseperiode. Jeg forventer dog, 

at Rockwool introducerer nye produkter, der vil supplere det nuværende udvalg.  

Da Rockwools produkter har opereret på markedet i mange år og har flere varianter til mærket Rockwool, 

er det knap så interessant at kigge på selve mærket. Det er mere interessant at se, hvordan 

isoleringsprodukterne har udviklet sig på de forskellige geografiske markeder. Jeg vil derfor undersøge, 

hvor på livscykluskurven Rockwool befinder sig på de forskellige geografiske områder. 

I Danmark har Rockwool opereret siden 1937, hvor varemærket Rockwool blev registreret. 

Kerneprodukterne er derfor velkendt i Danmark. Disse produkter befinder sig derfor i modningsfasen, som 

jeg vil forvente, at de vil gøre i en betydelig årrække endnu. Da det danske isoleringsmarked har været 

faldende grundet den finansielle krise, er salgets vækstmuligheder de kommende år således yderst mulige.  

På det tyske marked har Rockwool været repræsenteret siden 1954. Jeg anser derfor også dette marked for 

at være i modningsfasen. Generelt kan der siges det samme om resten af Vesteuropa. Der kan dog være 

enkelte undtagelser, hvor Rockwools produkter ligger i den tidligere fase af livscyklussen. 

De Østeuropæiske markeder blev interessante for Rockwool i 1990’erne. Som tidligere nævnt forventer 

Rockwool stor vækst på disse markeder. Det er kendetegnet ved disse markeder, at forbruget af isolering er 

relativt lavt. Rockwool prøver at komme ind på disse markeder ved opkøb, konsolidering og markedsføring, 

og disse markeder må derfor siges at være midt imellem introduktionsfasen og vækstfasen. Skulle 

Rockwool gå hen og blive førende på enkelte af disse markeder, er disse markeder endeligt i vækstfasen. 

De Asiatiske markeder og i særdeleshed Kina får i disse tider meget opmærksomhed. Rockwool har kun 

været repræsenteret på disse markeder i ca. 10-15 år og kun i et yderst begrænset omfang. Flere 

producenter, herunder Rockwool, anser disse markeder for at være de primære vækstmarkeder, hvor f.eks. 

Kina anses for at blive et af de største markeder i løbet af nogle år. Langt de fleste lande er derfor i 

introduktionsfasen, men jeg forventer, at Rockwool i løbet af få år vil sende flere af disse lande over i 

vækstfasen. 
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Rockwools aktivitet i Nordamerika er yderst begrænset. Dette skal ses i sammenhæng med, at det vil kræve 

mange ressourcer at komme ind på dette marked. Rockwool er derfor fortsat i introduktionsfasen på disse 

markeder, og jeg forventer at Rockwool vil bibeholde denne position i den nærmeste fremtid. 

I Sydamerika er Rockwool ikke tilstede. Jeg anser derfor dette marked til p.t. at være et marked i 

introduktionsfasen, men med en forventning om, at dette marked hurtigt kan gå hen og blive et 

vækstmarked. 

3.3 Delkonklusion 

Dette kapital havde til formål at analysere henholdsvis de interne og eksterne forhold der eksisterer i 

Rockwool. Indledningsvist blev de interne ressourcer gennemgået – eller med andre ord virksomhedens 

styrker og svagheder.  

Det er således klart, at Rockwool besidder en række stærke ressourcer og kompetencer, herunder såvel 

materielle som immaterielle ressourcer samt knowhow, som giver virksomheden en konkurrencefordel. En 

stærk kernekompetence ligger i rådgivningsdivisionen BuildDesk, som yder rådgivning og helhedsløsninger 

til koncernens kunder. 

I værdikædeanalysen stod det klart at koncernen blandt andet drager stor fordel af dens evne til at 

optimere produktionen og således tilsikre, at der er tilstrækkelig kapacitet. Rockwool er endvidere 

strategisk velfunderet og påpasselig med at der hverken skabes over- eller underkapacitet.  

I den eksterne analyse blev de forhold, som vurderes at have størst ekstern påvirkning på Rockwool 

analyseret. I PEST analysen blev det bevist at især de politiske og sociokulturelle forhold har en mulighed 

for at påvirke Rockwools indtjeningsevne positivt. De økonomiske forhold har derimod, overvejende, en 

mulighed for at påvirke Rockwools indtjening negativt. 

I Porters Five Forces modellen blev det belyst at isoleringsbranchen er en ganske attraktiv branche. Det er 

en kapitalkrævende branche som vil fraholde nye konkurrenter. Endvidere er kundernes forhandlingsmagt 

mindre væsentlig. Rockwool har således også en god position i branchen og udnytter de mange muligheder 

som byder sig herunder stordriftsfordele.  
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3.4 SWOT analyse 

SWOT-analysen  inddeler  de  ikke-finansielle  værdidrivere  i  interne  styrker  og  svagheder  og  i eksterne 

muligheder og trusler. Analysen har til formål at vurdere selskabets nuværende strategiske situation  samt  

at  få  et  overblik  over,  hvilke  udfordringer  selskabet  står  overfor  i  fremtiden. Resultatet af analysen 

gør det således lettere at  udføre en mere præcis prognose for selskabets fremtidige udvikling og dermed 

en mere korrekt værdiansættelse42. 

Styrker Svagheder 

 Stærk markedsposition på det 

vesteuropæiske marked 

 Stærk allokering til forskning og udvikling 

 Solidt økonomisk fundament 

 Evne til at tilpasse sig markedsforhold.  

 Omkostningsstyring 

 Beskeden vækst og indtjening i Isolerings- 

divisionen 

 Høje investeringer 

 Kapacitetsressourcer 

 Stor afhængighed af forretningsområdet 

isolering 

Muligheder Trusler 

 Høj oliepris 

 Implementeringen   af   EU-direktiv   der 

påbyder  større  isoleringskrav i offentlige og 

private bygninger 

 Bedre isolering af bygninger udbredes i andre 

dele af verden 

 Tilskudsordninger til renovering 

 Stigende efterspørgsel efter 

isoleringsprodukter 

 Usikkerhed om global vækst   

 Skærpede krav 

 Usikkert marked for konstruktion 

 Hurtig udvikling i teknologi 

Figur 13 - SWOT analyse
43

 

Nedenfor er de interne styrker og svagheder ydereligere beskrevet. 

3.4.1 Styrker 
Stærk markedsposition på det vesteuropæiske marked er med til at sikre de finansielle resultater. Det anslås 

at markedet vil opleve stigningstakter på 3-5% årligt44 og særligt inden for teknisk isolering, såsom isolering 
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 (Elling, Jens O., Sørensen Ole, 2. udgave 2005), side 103 
43

 Egen tilvirkning 
44

 (euroinvestor.co.uk, 2007) 
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af rør og andet på kraftværker o.l. Omsætningen nåede således 69,1 % af den samlede omsætning i 2010, 

hvilket er et beskedent fald på 0,7 % i forhold til 2009. I Tyskland og Frankrig oplevede Rockwool de bedste 

resultater, især på grund af politiske regeringsprogrammer til at begrænse CO2-udledningen og sikre 

energieffektiv renovering af boligsektoren. Som en afledt konsekvens af den finansielle krise, måtte salg 

indenfor nybyggeri fortsat vise svage væksttegn. Således blev det i stedet renoveringsprojekter i 

forbindelse med at optimere den energimæssige ydeevne i den eksisterende bygningsmasse der udgjorde 

et solidt fundament for omsætningen. 

Stærk allokering af finansielle midler til forskning og udvikling er et vigtigt konkurrenceparameter, som skal 

sikre at Rockwools fremtidige produkter vil være, at foretrække, når det gælder kvalitet og funktionalitet. I 

en tid med stigende fokus på kvalitetsrige isoleringsprodukter og klimaforbedringer, er det således 

afgørende, at Rockwool vil være en ”first mover” inden for branchen, såfremt man vil sikre sig imod de 

største konkurrenter. Såfremt Rockwool vil være i stand til at skabe nye banebrydende produkter kan det 

være særdeles profitabelt. Det ses da også at Rockwool gør meget indenfor innovation. Rockwool satser 

hårdt på at forfine moden teknologi eller alternativt opfinde nye måder at anvende kendte materialer på. 

Således havde selskabet i 2008, 37 publicerede patentansøgninger45.   

Solidt økonomisk fundament er tydeligt. Rockwool har formået at skabe positive resultater med stabile 

udbytte betalinger henover analyseperioden46 samtidig med at netto finansielle forpligtelser holdes under 

således under 500 mio. kr., hvilket anses som værende fordelagtige set i lyset af kapitalkrævende 

investeringer i produktionsanlæg, udvikling mv.   

Evnen til at tilpasse sig markedsforhold giver Rockwool en styrke qua at kunne tilpasse 

produktionskapaciteten til den aktuelle efterspørgsel. Man er således opmærksom på de udfordringer der 

følger i lyset af udsving i de aktuelle konjunkturer, hvilket kræver en evne til at agere særdeles strategisk.  

Omkostningstyring er både i op- og nedgangstider et væsentligt element for enhver virksomheds succes. 

Der er ingen tvivl om at man i Rockwool ønsker at have den mindste administration, men dog uden at 

slække på kvaliteten. Således har Rockwool i de seneste år omorganiseret og samtid forsøgt at få skabt 

balance i antallet af medarbejdere. Ofte giver en lavkonjunktur grobund for refleksioner. Rockwool ønsker 

at centralisere nogle af kernefunktionerne, fordi det giver en konkurrencefordel, fordi de har råd, og fordi 

der kan ske meget på bagkanten af en recession, som man ønsker at være klar til47.  

                                                           
45

 (Holm, 2008) 
46

 Bilag 8 - Officiel egenkapitalopgørelse 
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 (Wessel, 2009) 
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3.4.2 Svagheder 

Beskeden vækst og indtjening i isolerings divisionen må anses som værende en af de absolutte svagheder i 

Rockwool. Som det kan ses af nedenstående er det ikke blot omsætningen der er gået tilbage, men også 

vigtige ratios, såsom EBITDA% og EBIT% har oplevet et fald i analyseperioden. 

Isolering 2010 2009 2008 2007 2006 

Nettoomsætning 9.390 9.108 11.413 11.774 9.641 

EBITDA 1.369 1.329 1.957 3.046 1.793 

Af- nedskrivninger 859 807 795 650 681 

EBIT 510 522 1.162 2.396 1.111 

EBITDA% 14,6% 14,6% 17,1% 25,9% 18,6% 

EBIT% 5,4% 5,7% 10,2% 20,3% 11,5% 

Figur 14 - Udvikling i isoleringsdivisionen 

Høje investeringer er en svaghed samtidig dog en nødvendighed. Generelt er der dog forbundet en moderat 

til høj risiko ved den nuværende investeringsstrategi, hvor Rockwool fortsat investerer i  

kapacitetsudvidelser og er sårbar såfremt konjunkturerne vender. Senest i 2010 opkøbtes den asiatiske 

virksomhed CSR Ltd. 48 Rockwool overtog således 100% kontrol med virksomheden den 22. december 2010 

Købsprisen udgør på en gældfri basis AUD 128 mio. svarende til DKK 671 mio. De overtagne selskaber 

producerer isoleringsprodukter af høj kvalitet. Overtagelsen forventes at give Rockwool en øget 

markedsandel i sydøst Asien og etablere et brohoved i Kina. CSR’s profitabilitet svarede i 2010 til Rockwool 

koncernens. Endvidere har Rockwool den 14. juli 2010 overtaget en stenuldsfabrik i Troitsk i Ural-regionen. 

Fabrikken har en produktionskapacitet på 30.000 ton pr. år, og beskæftiger 270 ansatte. Overtagelsen er 

sket med henblik på at kunne udnytte den øgede aktivitet i det russiske bygge- og isoleringsmarked. 

Kapacitetsressourcer er årsagen til at man bliver nødt til at foretage investeringer i nye produktionsanlæg. 

På baggrund af en stigende globalisering er det dog nødvendigt at man ikke blot udvider eksisterende 

anlæg, men at man forsøger, at placere sig i forhold til de strategiske muligheder. Idet Rockwool er følsom 

for udsving i konjunkturerne er det således i en tid med lavkonjunktur vigtigt at få afskaffet eventuel 

overkapacitet da tomme produktionslinjer vil medføre forringet produktivitet. Desværre kunne Rockwool 

konstatere at man fra foråret og fremtil afslutningen på 2010 kunne se det vigtige russiske marked komme 

stærkt tilbage, hovedsageligt drevet af storstilede offentlige programmer til energirenovering af den 

utilstrækkeligt isolerede boligmasse. I 2. halvår så vi også en bedring af den private byggesektor i Rusland. 

Det pludselige boom i efterspørgslen betød, at Rockwool Rusland fik fuldstændig udsolgt og måtte  

importere store mængder isolering fra vores andre fabrikker for at opfylde markedets behov. I juni tog vi et 
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indledende skridt til at forbedre den lokale leveringssituation, da koncernen købte en stenuldsfabrik i 

Troitsk i Ural-regionen. Desuden er den igangværende etablering af en ny fabrik tæt ved Kazan i Volga-

regionen blevet fremskyndet, således at fabrikken kan levere inden udgangen af 1. halvår 2012. 

Stor afhængighed af forretningsområdet isolering med ca. 80% af omsætningen gør at man er sårbar 

såfremt den aktuelle performance ikke forløber som påregnet. Et gammelt ordsprog lyder at ”... spille på 

flere heste..” for dermed at sikre sig bedst muligt.  

3.4.3 Muligheder 
Høj oliepris er en vigtig mulighed for at Rockwool kan generere mere omsætning via salg af miljørigtigt 

isoleringsprodukter. Den stigende oliepris, vil alt andet lige, få flere og flere til at overveje alternativer til 

den tradiotionelle måde at bevare varme og således vælge at investere i isolerende produkter.  

Implementering af nyt EU direktiv kan sikre at fremtidig omsætning idet alle nye offentlige bygninger i EU 

skal bygges som ”næsten energineutrale bygninger” ved udgangen af 2018. Ved udgangen af 2020 følger de 

private bygninger trop.  

Bedre isolering af bygninger udbredes i andre dele af verden og vil alt andet lige være en stærk mulighed for 

videre globalisering. Jo flere politiske diskussioner omkring bæredygtighed og energi – des bedre for 

Rockwool. Både før, under – og nu efter – FN’s klimatopmøde, COP15, i København var og er Rockwool 

dybt involveret i at gøre verden opmærksom på, at opvarmning og afkøling af bygninger står for ca. 40 % af 

energiforbruget i det moderne samfund49. Såfremt samfundet bliver bedre til at isolere bygninger, kan 

meget af denne energi spares. Energieffektive bygninger kan bidrage væsentligt til at opfylde målene for 

nedbringelse af CO2-udledningen og forbedre energisikkerheden. 

Tilskudsordninger til renovering er bl.a. et initiativ på flere af Rockwools hovedmarkeder50. Mange lande har 

igangsat vigtige renoveringsprogrammer. Således vil  Frankrig modernisere 400.000 gamle ejendomme og 

boliger om året, og alle offentlige bygninger skal renoveres inden udgangen af 2012. Alt socialt boligbyggeri 

med højt energiforbrug skal være renoveret inden 2020. Hertil ydes tilskud, rentefri lån og skattefradrag.  

Holland vil forbedre energieffektiviteten med mindst 30 % i 200-300.000 bygninger om året. Storbritannien 

vil fordoble sine sparemål. Spanien og Belgien har vedtaget ambitiøse renoveringsprogrammer. Den 

russiske regering har ligeledes høje ambitioner. Energiforbruget i Rusland skal inden 2020 reduceres med 

40 % i forhold til 2007.  
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Stigende efterspørgsel efter isoleringsprodukter er absolut en vigtig mulighed. Rockwool vil alt andet lige 

drage fordel af det voksende krav om isolerings løsninger. Isolering er den mest omkostningseffektive 

løsning til at sikre højere standarder for energieffektivitet i bygninger. Bygninger tegner sig for omkring 40% 

af verdens energiforbrug. Ifølge IEA – Det Internationale Energiagentur, vil CO2-udledningen fra bygninger 

stige med over 50% over de næste to årtier51, såfremt der ikke gribes ind. Det kræver en hurtig indsats for 

at reducere denne miljøpåvirkning, ved at gøre boliger og bygninger så energieffektive som muligt. Den 

væsentligste årsag til overdreven anvendelse af energi i bygninger er ikke-eksisterende eller ikke-effektiv 

isolering. Idet et stigende antal lande er ved at vedtage fastsatte tidsfrister for at gøre bygningerne 

energieffektive, kan Rockwool, med sit store udvalg af isoleringsmaterialer, få end stor mulighed på dette 

lukrative marked. 

3.4.4 Trusler 
Usikkerhed om global vækst er formentlig pt. en af de største trusler i Rockwool i dag. Nogle af årsagerne til 

aftagende global vækst kan eksempelvis skyldes stigende inflation, stigende renter, usikkerheder på de 

finansielle markeder mv. En følgevirkning af nedgang eller stilstand heraf kan blive en stor overkapacitet og 

efterfølgende prispres. 

Skærpede krav bevirker, at Rockwools produkter og løsninger er forpligtet til at overholde stadig strengere 

miljølove og forskrifter i de mange lande, hvor koncernen opererer. Virksomhedens faciliteter og aktiviteter 

er påvirket af miljølove og regler vedrørende emissioner, udledninger til vand, luft og produktion, 

transport, opbevaring, håndtering, behandling og bortskaffelse af ikke farligt og farligt affald. Yderligere har 

Rockwool  pligt til at overholde emissioner og støjrelaterede regler i forskellige statslige agenturer i de 

lande Rockwool opererer. Manglende overholdelse af sådanne regler kan føre til sanktioner og bøder. 

Usikkert marked for konstruktion vil fortsat være en trussel for Rockwool. Det globale byggemarked har lidt 

efterhånden som finansieringen er sluppet op i kølvandet på den globale finansielle krise. Ifølge oplysninger 

i bl.a. britiske medier, vurderes det at seneste prognose for byggebranchen viser at bygge- og anlægs 

branchen vil fortsætte med at falde på trods af den overordnede økonomi vender tilbage til vækst. De 

stigende omkostninger til energi og råvarer kombineret med faldende priser og efterspørgsel har pålagt 

bygge- og anlægssektoren et stigende pres. 

Hurtig udvikling i teknologi vurderes også som en trussel. Rockwool konkurrerer på et marked, som er 

præget af højteknologi og en tilsvarende hurtig udvikling. Såfremt Rockwool skal bevare sin 
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konkurrenceevne er det afgørende at der fortsat udvikles, således, at man kan fortsætte med at fremstille 

og markedsføre innovative produkter, som opnår accept på markedet. Såfremt konkurrenter lancerer nye 

produkter eller teknologier, vil det kræve en betydelig indsats fra Rockwool med investeringer i både 

forskning og udvikling.  

4 Regnskabsanalyse 

Det overordnede formål med regnskabsanalysen er at kunne foretage analyse og vurdering af Rockwools 

post økonomiske præstation samt at bruge de historiske tal i den samlede vurdering, når budgettet senere 

skal fastligges. Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i Rockwools officielle årsrapporter, som er frit 

tilgængeligt for offentligheden. Årsrapporterne er historiske beskrivelser, men ikke desto mindre særdeles 

relevante, fordi virksomhedens fremtid i høj grad er afhængig af tidligere perioders handlinger. 

Da årsrapporten oftest udgør en stor del af det samlede beslutningsgrundlag for de eksterne 

interessegrupper, vil jeg kort kigge nærmere på Rockwools informationsniveau og anvendte 

regnskabsprincipper for at kunne bedømme, om der er behov for at foretage korrektioner, således at 

beslutningsgrundlaget bliver bedre. 

Informationsværdien ved en regnskabsanalyse styrkes, når den foretages over en længere periode. Jeg har 

derfor valgt at analysere de seneste 5 år (dvs. årsregnskaberne 2006 til 2010), da jeg mener, at denne 

periode er lang nok til at bedømme virksomheden. 

4.1 Anvendt regnskabspraksis52 

Rockwool er iflg. Årsregnskabsloven (ÅRL) §3, stk. 1 forpligtet til at aflægge regnskab i henhold til 

årsregnskabslovens bestemmelser. Da Rockwool er et børsnoteret selskab skal Rockwool aflægge 

årsrapport efter årsregnskabsloven som  en klasse D-virksomhed. Endvidere aflægges årsrapporten i 

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkendt af EU og 

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber er 

fastlagt i IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt de af NASDAQ OMX 

København A/S stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. 
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Anvendt regnskabspraksis er anvendt konsistent gennem året, inklusiv sammenligningstallene, og er 

uændret i forhold til 2009, på nær implementeringen af IFRS 3 hvorefter transaktionsomkostninger 

indregnes i resultatopgørelsen. 

Formålet med årsregnskabet er at viderebringe informationer til virksomhedens eksterne interessenter. 

Dette skal gøres i henhold til god regnskabspraksis og dermed også i henhold til (ÅRL) §11, ”Årsregnskabet 

og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse 

for de forhold, som beretningen omhandler”.  

4.2 Revisionspåtegning 

Efter at revisionen er afsluttet, skal revisor ved en påtegning bekræfte, at denne har revideret 

årsregnskabet og det eventuelle koncernregnskab jf. (ÅRL) §135. 

Der findes ikke nogen specifik lov for, hvordan ordlyden og udformningen af revisionspåtegningen skal 

være, men Erhvervs og Selskabsstyrelsen  (E&S) har udarbejdet en bekendtgørelse, der foreskriver de 

grundlæggende forhold.  

Rockwools regnskaber har i perioden 2005 til 2010 været forsynet med en blank påtegning, hvilket 

indebærer, at revisor ikke har fundet forhold, der giver anledning til forbehold. 

Rockwools revisor er pr. balancedagen 31/12-2010 Ernst & Young. 

4.3 Reformulering 

Enhver virksomheds værdiskabende evne stammer fra enten drifts- eller finansierings aktiviteten og da 

disse kilder ikke er særskilt i regnskaberne, er det nødvendigt at foretage en reklassifikation af 

årsregnskaberne i drifts- og finansieringsaktivitet for i forbindelse med budgetteringen at vide, hvorfra 

værdiskabelsen kommer. Reformuleringen foretages efter metoderne angivet i (Elling, Jens O., Sørensen 

Ole, 2. udgave 2005). 

4.3.1 Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformuleringen af resultatopgørelsen opdeles i driftens overskud, andet driftsoverskud, netto finansielle 

omkostninger, de poster som er blevet bogført direkte på egenkapitalen. På denne måde nås fremtil 

totalindkomsten. Derudover flyttes skatten ud på de enkelte dele af den reformulerede resultatopgørelse,  
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således at skat allokeres ud på henholdsvis drifts- og finansielle aktiviteter. Ved beregningen af 

skattefordelen er der taget udgangspunkt i den aktuelle sats for virksomhedenskskatten det pågældende 

år. Der benyttes en skattesats på 25% for årene 2010, 2009, 2008 og 2007 mens der er brugt en skattesats 

på 28% for året 2006. 

Driftsoverskuddet fra salg giver et billede af, hvor meget der er tjent på selve driften i Rockwool, uden  

indblanding af skat, renter og kursreguleringer. Totalindkomsten fortæller derimod, hvad Rockwool har 

tjent alt i alt således både fra driften, men også for den indtjening der kommer fra reguleringerne over 

egenkapitalen. 

Tallene fra den reformuleret resultatopgørelse ses i nedenstående tabel. Disse tal bliver benyttet til  en  

præcis   beregning  af  de  regnskabstekniske  nøgletal  –  se  også rentabilitetsanalysen. 

I mio DKK  2010 2009 2008 2007 2006 

 Nettoomsætning  11.732 11.168 13.700 13.908 11.537 

 Bruttofortjeneste  7.574 7.284 8.934 9.872 7.806 

 Driftsoverskud fra salg (før skat)  618 382 1.251 2.520 1.237 

 Driftsoverskud fra salg (efter skat)  383 214 851 1.872 844 

 Driftsoverskud efter skat (DO)  776 475 548 2.079 986 

 Total indkomst  738 415 478 2.001 942 

Figur 15 - Reformuleret resultatopgørelse
53

 

4.3.2 Reformulering af balancen 

Reformuleringen af balancen sker for at kunne analysere hvilket værdi driften genererer, på baggrund af de 

investeringer som er lavet i driften. Derfor opdeles posterne i driftsaktiver og driftsforpligtelser, samt i 

finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Derefter kan forpligtelserne trækkes fra aktiverne, hvorefter 

der fremkommer et netto tal, som angiver den kapital som er investeret i driften, for at kunne generere 

driftsoverskuddet. Der er ikke oprettet en post til driftslikviditet, og der er derfor heller ikke lavet en 

reduktion af de likvide midler under finansielle aktiver. 

På passivsiden er det den nettorentebærende gæld, der opgøres. Denne består at de langfristede 

gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser fratrukket likvide beholdninger. Herefter er det muligt 

at konstatere hvilken gæld, der stammer fra finansieringen og den gæld, der vedrører driften. Forskellen 

herpå består af renten, som typisk er indirekte på driftsgælden og direkte på den gæld, der vedrører 

finansieringen. 

                                                           
53

 Årsrapporterne, Egen tilvirkning 



Rockwool International A/S Hovedopgave HD(R) Dennis W. Hollender 
 Maj 2011 

    - 46 -         

Reformuleringen af balancen bruges i regnskabsanalysen til at vurdere Rockwools evne til at skabe værdi 

fra driftsaktiviteten på baggrund af den kapital, der er allokeret hertil. 

I mio DKK  2010 2009 2008 2007 2006 

 Driftsaktiver  11.884 10.593 11.199 9.637 7.886 

 Driftsforpligtelser  2.673 2.513 2.795 3.004 2.450 

 Netto finansielle forpligtelser  420 -148 440 -1.144 -598 

 Egenkapital  8.742 8.205 7.906 7.690 5.948 

Figur 16 - Reformuleret balance
54

 

4.3.3 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformuleringen af egenkapitalopgørelsen udmunder i selskabets totalindkomst, som er periodens resultat 

i balancen på grundlag af samtlige værdiændringer der er posteret under egenkapital i løbet af perioden. 

Totalindkomsten er således et begreb som er særligt anvendeligt i forbindelse med aktieanalysen. 

Reformuleringen tager endvidere højde for ”dirty surplus” poster, som eksempelvis opskrivning på 

anlægsaktiver, der forårsager ændring i  virksomhedens værdiskabelse, men ikke er medtaget i 

resultatopgørelsen.  

Ved den reformulerede egenkapitalopgørelse tages der, på samme måde som man kender det fra den 

officielle  egenkapitalopgørelse,  udgangspunkt  i  egenkapitalen  primo  året.  Heraf  korrigeres  for 

transaktioner som vedrører ejerne og efterfølgende tillægges totalindkomsten. Egenkapitalen ultimo er 

således korrigeret for transaktioner med ejerne (nettodividende) og tillagt totalindkomsten. 

 

I mio DKK  2010 2009 2008 2007 2006 

 Egenkapital, primo  8.228 7.964 7.777 6.033 5.075 

 Total indkomst  738 415 478 2.001 942 

 Nettodividende  -175 -151 -291 -258 16 

 Egenkapital, ultimo  8.791 8.228 7.964 7.777 6.033 

Figur 17 - Reformuleret egenkapitalopgørelse
55

 

Efter disse reformuleringer af egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse og balancen, kan selve 

rentabilitetsanalysen begyndes. 
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4.4 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalens forretning ROE og dens underliggende 

finansielle værdidrivere. Rentabilitetsanalysen baseres på den udvidede DuPont‐model  

 

Figur 18 - Den udvidede DuPont model
56

 

Rentabilitetsanalysen baseres på egenkapitalens forrentning (ROE) og analyserer derefter de underliggende 

værdidriveres bidrag hertil, som igen opdeles i drifts‐ og finansieringsmæssige værdidrivere. Den 

driftsmæssige værdidriver er afkast på netto driftsaktiver (ROIC), som måler hvor god Rockwool er til at 

udnytte sine ressourcer. Jo bedre Rockwool er til dette jo større ROIC. ROIC kan igen opdeles i 

overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Det betyder at ROIC kan forbedres ved 

enten at forbedre OG, altså overskuddet pr. omsat krone, eller ved at forbedre omsætningshastigheden på 

nettodriftsaktiverne, altså AOH. De finansieringsmæssige værdidrivere er finansiel gearing (FGEAR), samt 

forskellen mellem driftsafkast (ROIC) og netto finansielle omkostninger (r), kaldet SPREAD. 

4.4.1 Dekomponering af ROE – niveau 1 

Nøgletallet egenkapitalens forrentning (ROE) kan, ligesom de finansielle værdidrivere, trækkes ud fra de 

reformulerede opgørelser. ROE udtrykker den samlede afkastningsgrad på egenkapitalen og består således 

af totalindkomstens størrelse i forhold til egenkapitalen. I denne opgave vurderer jeg det for mest 

interessant at se på ROE før minoritetsinteresser, idet det er Rockwool der er objektivet for analysen. 
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Virksomhedens evne til at forrente egenkapitalen er altså drevet af tre faktorer, afkast på driften, den 

finansielle gearing og SPREAD’et der jo er påvirkning fra hhv. drifts- og finansieringsaktivitet. 

 ROE – Dekomponering niveau 1 2010 2009 2008 2007 2006 

ROE 8,7% 5,2% 6,1% 29,4% 17,1% 

ROE før minoritetsinteresser 9,0% 5,5% 7,0% 30,3% 17,3% 

ROIC 9,0% 5,8% 7,3% 34,5% 18,4% 

Drivere for finansiel gearing: 
     

R 9,4% 21,6% 1,7% 1,8% -12,3% 

SPREAD -0,4% -15,8% 5,6% 32,7% 30,7% 

FGEAR 0,016 0,018 -0,045 -0,128 -0,036 

Figur 19 - ROE niveau 1 

For Rockwools vedkommende har evnen til at forrente egenkapitalen været svingende i analyseperioden. 

Siden begyndelsen af analyseperioden er der sket en kraftig stigning med en top i 2007 med et afkast på 

30,3%. Det er dog også gået meget hurtigt tilbage igen for 2008’s vedkommende hvor egenkapitalen kun 

forrentes med ca. 7,0%. Dog er det positivt at se, at Rockwool tilsyneladende er kommet fornuftigt ud af 

den finansielle krise med en forstærket ROE.  

En stigende driftsgearing kan være med til at løfte ROIC idet det er et udtryk for at virksomheden udnytter 

driften til finansiering via leverandørkreditter o.l. og det kan være positivt for ROIC, men det er dog 

erfaringen, at hvis leverandøren giver rentefri kreditter o.l., så bliver prisen bare lidt højere et andet sted. I 

Rockwools tilfælde er der ikke de store udsving i driftsgearingen og der er dermed en begrænset påvirkning 

herfra. I budgetteringen af de finansielle værdidrivere er det med udgangspunkt i ovenstående væsentligt 

at holde sig for øje, at overskudsgraden har været den primære driver af forrentningen i et historisk 

perspektiv. 

ROE og ROIC følger sammen tendens henover analyseperioden, dog er ROE lavere end ROIC, hvilket til dels 

skyldes kombinationen af positive nettofinansielle forpligtelser og et positivt SPREAD i årene 2006 til 2008. 

Det positive SPREAD er medvirkende til at afkastet på de nettofinansielle aktiver er lavere end afkastet fra 

selve driftsaktiviteten. 

Tendensen for FGEAR er positiv i de sidste to år af analyseperioden. Som bekendt viser FGEAR forholdet 

mellem de finansieringsformer der danner fundamentet i Rockwool eller rettere sagt egenkapitalen og de 

fremmed finansielle forpligtelser. Såfremt FGEAR er negativ betyder det, at bl.a. at ROE vil være under 

ROIC. I år med negativ FGEAR vil en del af aktionærernes investering være anbragt i finansielle aktiver der 

ikke giver et afkast som det der kunne være genereret, såfremt afkastet kom udelukkende fra driften.   
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4.4.2 Dekomponering af ROE – niveau 2 

Den driftsmæssige påvirkning på ROE stammer fra ROIC, der er afkastet på den investerede kapital, knyttet 

til driften og beskriver derfor hvor god virksomheden er til at udnytte sine driftsaktiver. 

Det ses af driverne bag ROIC, ROIC = OG × AOH, at det primært er overskudsgraden der har trukket 

forrentningen op på det høje niveau i 2007. AOH er også stigende frem mod 2007 og fald under niveauet 

fra  2006, men procentuelt er stigningerne i AOH ikke helt så store, hvorfor OG tilskrives den største del af 

forklaringen. 

ROE – Dekomponering niveau 2 2010 2009 2008 2007 2006 

ROIC 9,0% 5,8% 7,3% 34,5% 18,4% 

D-GEAR (DFt-1+DFt)/2/(NDAt-1+NDAt)/2 0,2999 0,3220 0,3856 0,4520 0,4450 

Drivere bag ROIC 
     

OG (DOefter skat/Nettooms) 6,6% 4,2% 4,0% 15,0% 8,5% 

AOH (Nettooms/(NDAt-1+NDAt)/2 1,3570 1,3550 1,8222 2,3049 2,1533 

Figur 20 - ROE niveau 2 

Overskudsgraden  viser forholdet mellem virksomhedens omsætning og omkostninger og viser Rockwools  

evne til at genere overskud. Nøgletallet udtrykkes i procent og viser hvor meget af omsætningen, der er 

tilbage efter fratrækning af omkostningerne. Som det ses af ovenstående beregninger har Rockwool 

gennem de seneste 5 år oplevet stigninger og fald i overskudsgraden. I 2006 og 2007 skyldes 

forbedringerne de daværende gunstige markedsvilkår, hvor der var stor efterspørgsel og købelyst hos 

forbrugere.  Råvarepriserne har været på et fornuftigt niveau, hvilket har forbedret indtjeningen betydeligt.   

Rockwool  har  befundet  sig  på  et  marked,  hvor efterspørgslen langt har oversteget udbuddet. Dette  har 

også betydet, at Rockwool og flere af konkurrenterne i lange perioder har afsat alt, hvad de har produceret.  

I kølvandet fulgte den finansielle krise og nedgang i såvel omsætning. 

Aktivernes omsætningshastighed viser hvor mange  gange nettodriftsaktiverne omsættes pr.  år.  i  

Rockwool.  Det  er ønskeligt med så høj en omsætningshastighed som muligt. Dette nøgletal giver også et 

billede af, hvor kapitaltung virksomheden er, og nøgletallet svinger således meget fra branche til branche.  

Aktivernes omsætningshastighed udvikler sig efter samme trend som overskudsgraden, Rockwools evne er 

således i perioden blevet dårligere til at skabe omsætning ud fra nettodriftsaktiverne. Dog skal det nævnes 

at udviklingen i AOH er mere stabil end udviklingen i overskudsgraden, hvilket betyder, at Rockwool har 

haft bedre succes med at tilpasse sit produktionsapparat i forhold til markedsudviklingen. Det er især i den 
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store omsætningsnedgang at forklaringen til ændringen skal findes og det har således haft en negativ effekt 

på AOH idet Rockwool ikke har haft mulighed for at udnytte produktionsressourcerne optimalt.  

4.4.3 Dekomponering af ROE – niveau 3 

For at kunne foretage bedre analyse af overskudsgraden kan det være hensigtsmæssigt med en yderligere 

opdeling, hvor den del af overskudsgraden der udelukkende stammer fra salg isoleres og overskudsgraden 

vedr. øvrige poster grupperes særskilt. En sådan opdeling er vist jvf. nedenstående figur. 

  2010 2009 2008 2007 2006 

OG salg efter skat 3,26% 1,92% 6,21% 13,46% 7,31% 

OG Andre poster efter skat 1,43% 1,50% 1,63% 1,24% 1,30% 

Figur 21 - ROE niveau 3 

Som nævnt kan det af ovenstående ses, at nedgangen i den samlede overskudsgrad skyldes forringelsen fra 

afsætningen. 

Nedenfor er vist en yderligere opsplitning af de enkelte OG driveres udvikling. 

 
Procentvis ændring pr. år 

 
I procent i forhold til omsætning 

 I mio DKK  2010 2009 2008 2007 2006 Samlet 2010 2009 2008 2007 2006 

 Nettoomsætning  5,1 -18,5 -1,5 20,6 15,1 20,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Produktionsomkostninger  7,1 -18,5 18,1 8,2 11,4 26,2 35,4 34,8 34,8 29,0 32,3 

 Bruttofortjeneste  4,0 -18,5 -9,5 26,5 16,9 19,4 64,6 65,2 65,2 71,0 67,7 

 Leveringsomkostninger 

mv.  
7,9 -22,3 2,4 14,2 3,3 5,6 16,2 15,7 16,5 15,9 16,7 

 Øvrige eksterne 

omkostninger  
-3,6 -11,5 -8,4 26,7 18,4 21,6 10,0 10,9 10,1 10,8 10,3 

 Personaleomkostninger  -2,6 -6,3 7,3 8,2 7,5 14,1 24,7 26,6 23,2 21,2 23,7 

 Af- og nedskrivninger  3,8 9,4 27,2 -4,5 16,6 52,5 8,4 8,5 6,4 4,9 6,2 

 Driftsoverskud fra salg før 

skat  
61,8 -69,5 -50,4 103,8 91,5 137,2 5,3 3,4 9,1 18,1 10,7 

 Driftsoverskud efter skat  63,5 -13,4 -73,6 110,9 29,1 116,4 6,6 4,2 4,0 15,0 8,5 

Figur 22 - Detaljerede nøgletal 

Nettoomsætningen  steg  over  hele  perioden  med  næsten  21%,  hvilket  umiddelbart må vurderes at 

være en tilfredsstillende fremgang, den finansielle krise taget i betragtning, hvor mange virksomheder 

måtte realisere store tab i omsætningen. Omsætningen isoleret fra året 2008 og 2009 skyldes således 

evnen til at forbedre priser samtidig med øget salgsvolumen. Generelt præsterede alle forretningsområder, 

undtaget isolering, sig ganske godt. Dette skyldes ikke mindst kompetent markedsføring og fokus på 
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kundernes behov 57 . Produktionsomkostningerne er steget hurtigere end omsætningen henover 

analyseperioden. Produktionsomkostningerne er meget afhængige af udviklingen i prisen på koks og 

energi, som har været stigende58.  

Personaleomkostningerne viser en interessant trend over perioden. Omkostningerne stiger ikke i samme 

grad  som omsætningen, hvilket skyldes at produktionen og administrationen er blevet mere effektiv.  

Af- og  nedskrivninger  udviser  ikke  nogen decideret trend  og  varierer  fra  år  til  år. Som konsekvens af 

nedskrivningstest og andre værdireguleringer af anlægsaktiver blev Rockwool i 2010 nødsaget til at 

foretaget nedskrivning af udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver for knap 29 mio. kr. 

Endvidere er der foretaget nedskrivning af materielle anlægsaktiver i Isoleringssegmentet på 73 mio. kr. I 

andre selskaber i Isoleringssegmentet er nedskrivningen foretaget i 2008/2009 delvis tilbageført. 

Tilbageførslen beløber sig til 42 mio. kr.  Nedskrivningstests er beregnet på forventede fremtidige cash 

flows. Vurderingen af fremtidige cash flows er baseret på en 5-års plan, hvor det sidste år er anvendt som 

normaliseret terminalår. De forventede fremtidige cash flows er tilbagediskonteret med en faktor beregnet 

på grundlag af renteniveauet i de pågældende lande med et risikotillæg. Renteniveauet varierer fra 6-8 %. 

Den gennemsnitlige vækst i terminalperioden er sat til 0 i lighed med sidste år. 

4.5 Risikoanalyse 

Hovedformålet med en risikoanalyse af Rockwool er at vurdere sandsynligheden for, at den fremtidige 

indtjening ikke bliver som forventet. Udgangspunktet for analysen vil derfor være en gennemgang og 

analyse af Rockwools driftsmæssige og finansielle risiko. 

4.5.1 Driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko afhænger af en lang række forhold, hvoraf faktorer vedr. konkurrenceposition og 

samfundsforhold allerede er analyseret i den strategiske analyse. Det fremgik heraf, at Rockwools største 

risiko var den politiske risiko, som i øvrigt er lille. Jeg vil derfor i dette afsnit kun koncentrere mig om den 

del af den driftsmæssige risiko, der kan forklares ud fra omkostningsstrukturen. 

Gennem Rockwools drift og de aktiviteter, der er relateret til deres drift og investeringer, er der en række 

risici, som de som selskab er nødt til at forholde sig til. Tidligere er beskrevet, hvordan selskabet forholder 

sig til en række risici, der relaterer sig til den daglige drift, men det er også vigtigt at have overblik over, 
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hvordan disse risici spiller ind på deres nøgletal. Det er tidligere beskrevet, hvordan afkastningsgraden 

består af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, hvor risikoen fra overskudsgraden opstår 

ved manglende styring af omkostningerne i relation til omsætningen, mens risikoen af aktivernes 

omsætningshastighed opstår ved fald i omsætningen, som følge af nedgang i priser eller mængde. 

Rockwool er med deres kvalitetsprodukter ikke helt så prisfølsomme som andre producenter med 

produkter af en ringere kvalitet, men der eksisterer en risiko på grund af, at der er faldende efterspørgsel 

på isolering og med den økonomiske krise, der kan medføre, at der sker substituering af Rockwools 

produkter til fordel for de billigere mærker. 

Det faktum at 80% af omsætningen i Rockwool stammer fra isoleringsdivisionen kan være en risiko i og 

med at, skulle der opstå en negativ tendens imod anvendelse af stenulds isolering – så er virksomhedens 

eksistensgrundlag truet. Endvidere er der høje omkostninger forbundet med både produktion og transport, 

så et metode til afdækning af denne risiko er at udvikle andre typer af isoleringsmaterialer. Umiddelbart 

vurderer jeg dog denne risiko som værende lav. 

4.5.2 Finansiel risiko 

Ved analyse af den finansielle risiko er der flere faktorer der er i fokus. Lånerenten, rentemarginalen 

(afkastningsgrad minus gennemsnitlige lånerente), finansiel gearing, tilstedeværelsen af realiserbare 

aktiver samt en eventuel valutarisiko. Den finansielle risiko udspringer fra finansieringsaktiviteten og er i 

høj grad forbundet med graden af den finansielle gearing og nettolåneomkostningernes påvirkning på 

SPREAD set i forhold til ROIC. Så længe SPREAD er positiv, er den finansielle gearing gunstig for 

virksomheden. Øgede renteomkostninger grundet højere renteniveau har en negativ effekt på SPREAD, og 

denne kan i værste fald blive negativ som det er tilfældet for Rockwool i 2009 og 2010 (dog er SPREAD 

meget tæt på nulpunktet i 2010).  
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4.5.3 Likviditetsrisiko 

Et væsentligt risikoelement som skal analyseres er 

likviditetsrisikoen. Som det fremkommer af 

nedenstående grafik måtte over 6.000 

virksomheder gå konkurs i 201059. Der er naturligvis 

mange årsager til en sådan udvikling, men ikke 

mindst lånemulighederne har vanskeliggjort at 

finansiere sin virksomhed i kølvandet på den 

finansielle krise. Derfor kræves det i dag at 

virksomheder er i stand til at kunne fremskaffe den 

fornødne likviditet for at undgå denne konkursrisiko. 

Når det gælder Rockwool kan det på baggrund af nedenstående likviditetsoversigt og på baggrund af 

årsregnskabet for 2010 konkluderes, at likviditetsrisikoen vurderes til at være meget lav grundet Rockwool 

evne til at præstere soliditetsgrader over deres eget forventede niveau60 som udgør 50%.  

 
2010 2009 2008 2007 2006 

Likviditetsgrad 1 1,01 1,31 1,22 1,54 1,48 

Likviditetsgrad 2 1,39 1,69 1,89 2,09 1,84 

Soliditetsgrad 71,9% 72,6% 68,4% 71,4% 70,1% 

Figur 24 - Likviditetsgrader 

Endvidere viser de 2 likviditetsgrader at man har en fornuftig basislikviditet, som gør at man ikke kommer i 

problemer såfremt de kortfristede gældsforpligtelser skal indfries akut. 

Som bekendt viser likviditetsgrad 1 evnen til at indfri de kortfristede gældsforpligtelser uden yderligere 

optagelse af lån. Selvom 2010 viser det svageste resultat i analyseperioden – ligger LG1 på et særdeles 

stabilt niveau og kan ikke betegnes som kritisk. LG1 ligger således konstant over 1. Som tommelfingerregel 

skal LG1 helst være større end 1, mens LG2 bør  være over 2. En af grundene til at LG1 er på et så lavt 

niveau i 2010 skyldes at man har optaget lån der forfalder inden for 1 år vedrørende købet af CSR Ltd.  

Likviditetsgrad 2 er en indikator der tilkendegiver, hvordan Rockwool økonomisk set står på længere sigt. 

Idet LG2 også kun fokuserer på de kortfristede gældsforpligtelser – bør man holde godt styr på de 

langsigtede, idet der ikke vil være øvrige omsætningsaktiver til at indfri den langsigtede gæld. Begge 

                                                           
59

 (Experian.dk, 2011) 
60

 (Rockwool International A/S, Årsrapport 2010), side 17 
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likviditetsgrader er samlet forringet henover perioden, dog er dette formentligt helt bevidst i forsøget på at 

ekspandere og opbygge virksomheden yderligere. 

Det kan diskuteres hvorfor Rockwool historisk har valgt at ligge inde med særdeles store likvider, idet det 

umiddelbart ikke genererer stor værdi, undtaget hvis virksomheden anser det som et strategisk 

styringsværktøj til f.eks. at kunne afvikle  gæld  eller  foretage  investeringer. Dog kan jeg på baggrund af de 

seneste års finansielle krise konkludere, at det ikke har været let at få tilført fremmedfinansiering idet 

banker og kreditinstitutter har været hårdt presset i kølvandet på de store bankkrak i USA. De  likvide 

beholdninger ligger derfor trygt og godt på kistebunden hos Rockwool såfremt man ønsker akut 

handlefrihed med videre.  

Jeg kan derfor på baggrund af ovenstående vurdere at den likviditetsmæssige risiko er af mindre væsentlig 

karakter. 

4.5.4 Valutarisiko 

Trods de facto at Rockwools primære marked er Vesteuropa vil den stigende globaliserings lyst have en 

valutarisiko idet Rockwool vil bevæge sig ud af eurozonen og i stedet begynde at handle i langt mere 

volatile valutaer, som eksempelvis den russiske ruble. 

Rockwool koncernens struktur sikrer i et givent omfang indtægter og udgifter i fremmede valutaer, således 

at virksomheden ikke er højeksponeret for større valutarisici. I de enkelte selskaber vil det dog forekomme, 

at der ikke er mulighed for en sådan sikring, hvilket i væsentlig grad vil kunne påvirke det enkelte selskabs 

resultat negativt. Såfremt et større tab eller andet skulle indtræffe er de enkelte selskaber, til stadighed 

afdækket gennem anvendelse af valutalån, valutaindskud og/eller afledte finansielle instrumenter. Afledte 

finansielle instrumenter anvendes kun til afdækning af kommercielle risici. Afdækning af valutarisici sker i 

det enkelte selskab.  

Rockwool gør brug af dagsværdisikring, som primært anvendes til sikring af tilgodehavender og gæld, mens 

cash flow sikring anvendes afdækning af indtægter og udgifter inklusiv renter.  

Det er koncernens politik ikke at afdække de valutarisici, der eksisterer som følge af langsigtede 

investeringer i datterselskaberne. Afledte finansielle instrumenter anvendes kun til afdækning af 

kommercielle risici. Eksterne anlægslån samt koncernlån etableres som en altovervejende hovedregel i det 

pågældende selskabs lokale valuta, ligesom placering af likvide beholdninger sker i den lokale valuta. I 

lande med ineffektive finansielle markeder kan optagelse af lån og placering af overskudslikviditet, efter 
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godkendelse fra moderselskabets finansfunktion, ske i DKK, EUR eller USD. Koncernlån, der ikke etableres i 

DKK eller EUR, sikres i moderselskabet via termins- og SWAP-markedet, cash pools eller via valutalån. 

Koncernens omsætning og resultat vil ved omregning til danske kroner blive påvirket af ændringer i 

valutakurserne.  

4.5.5 Renterisiko 

Umiddelbart vurderer jeg, at koncernens renterisiko, som primært udgøres af rentebærende gæld, idet 

koncernen ikke p.t. har væsentlige rentebærende aktiver af længere varighed, for minimal. Rockwool 

koncernen har en politik på renteområdet, at såfremt det er nødvendigt med fremmedfinansiering, så 

optages der kun 5- til 7-årige lån med fast eller variabel rente. Ovennævnte forhold bevirker, at 

renteændringer kun langsomt vil kunne påvirke koncernens finansielle resultat og kan derfor siges kun at 

udgøre en minimal risiko. 

4.5.6 Kreditrisiko 

Rockwool benytter sig kun af større anerkendte finansielle institutioner. Som følge af at kunderne til 

Rockwool er særdeles spredt i forhold til størrelse og volumen er kreditrisikoen basalt set begrænset. I 

mindre omfang, og når det skønnes nødvendigt, benyttes forsikringer eller bankgarantier til sikring af 

udestående debitorer. Den internationale spredning af koncernens aktiviteter medfører, at der er 

forretningsmæssige relationer til en række forskellige banker i Europa, Nordamerika og Asien.  

4.6 Analyse af vækst og permanente overskud 

For at kunne foretage en begrundet og tilnærmelsesvis præcis budgettering af de fremtidige værdidrivere 

er det anvendeligt at analysere virksomhedens langsigtede indtjeningsevne – de såkaldte suistainable 

earnings eller permanente overskud61. Såfremt Rockwool kan skabe vækst i residualindkomsten vil der 

være god mulighed for at forøge præmien over bogført værdi – også kaldet (P/B-værdi). Vækst i 

residualindkomst er drevet af ROIC og vækst i egenkapitalen. For at kunne udfærdige et fornuftigt budget 

vil det være hensigtsmæssigt med en analyse af den historiske udvikling. Der skelnes således mellem tre 

typer af indkomster: 

 Core DO fra salg 

 Core andet DO 
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 (Elling, Jens O., Sørensen Ole, 2. udgave 2005), side 204 
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 UP (Usædvanlige poster) 

De første to indkomsttyper betegnes som værende tilbagevendende eller permanente og som derfor er 

vigtige elementer for den fremtidige budgetteringsfase. 

  2010 2009 2008 2007 2006 

 Core DO fra salg efter skat  4,4% 2,6% 11,3% 31,0% 15,7% 

 Core andet DO efter skat  1,9% 2,0% 3,0% 2,9% 2,8% 

 UP ialt  2,6% 1,1% -7,0% 0,6% -0,2% 

 ROIC  9,0% 5,8% 7,3% 34,5% 18,4% 

Figur 25 - Analyse af DO 

Af ovenstående figur indeholdende en opsummering af de seneste 5 års indkomsttyper, er det tydeligt at 

konkludere at afkastet på den investerede kapitale primært fremkommer ved Core DO fra salg efter skat, 

som har bevæget sig hurtigt op til et særdeles flot niveau i 2007. Herefter falder den dog igen – meget 

drastisk – grundet den globale finanskrise.  Således har denne type været højeste i hele analyseperioden. 

Core andet DO efter skat er forholdsvis stabilt uden de store udsving. Interessant er det at kigge lidt 

nærmere på UP (usædvanlige poster) idet denne type har haft både positive og negative allokeringer til 

ROIC i analyseperioden. Årsagen til den volatile udvikling i UP specielt i 2008 skyldes den foretagende  

valutakursregulering af datterselskaber. 

4.7 Delkonklusion på regnskabsanalyse 

Rockwool  har  gennem  de  seneste  5  år  oplevet  både  frem-  og  tilbagegang grundet den finansielle 

krise. Som det fremkommer af ovenstående Figur 22 kan det observeres at Rockwools omsætning er steget 

med ca. 21% efter at have nået et maks i 2007.  

Egenkapitalens forrentning er primært drevet af udviklingen i ROIC (nærmere overskudsgraden), hvilken 

også er gået tilbage med samlet set 1,9%-point. Det positive er at man i de sidste 2 år har set en række 

positive signaler og en stigning på 2,6% point fra 2008 til 2010. Dette tyder på at Rockwool atter er på rette 

vej og klar til fornyet vækst i årene fremover.  

I afsnittet vedrørende aktivernes omsætningshastighed blev det belyst, at en AOH har været faldende som 

et resultat af en stigende aktivmasse og en faldende nettoomsætning.  Her  ses  en  klar  tendens  til  at  

Rockwool  skal bruge  flere  kroners  aktivmasse  på  at  generere omsætning. Denne suboptimale 

udnyttelse af kapaciteten er faresignal som kræver handling. Rockwool kan ende med tomme 

produktionsanlæg som ikke bliver udnyttet optimalt. På  trods  af  store  historiske investeringer formår 

Rockwool dog stadigvæk at have en likviditet, som de seneste 5 år er blevet forbedret, forstået ved at man 
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har mere fri likviditet til rådighed nu end man havde for 5 år siden. Dette faktum med øget likviditet og 

positive resultater, på trods af tilbagegang i omsætning, gør at Rockwool økonomisk set er en sund 

forretning med rig mulighed for fortsat at udvikle forretningen, eller belønne ejerne. 

I risikoafsnittet vurderedes den samlede risiko, herunder tre primære faktorer, som alle har indflydelse på 

hvor risikabel   en  investering,  der  er  tale  om.  Kendetegnende for Rockwool er, at den største  trussel  

relaterer  sig  til  de udsving i den primære drift. Således opererer virksomheden på det særdeles 

konjunkturfølsomme byggemarked, og igennem de seneste par år har det vist sig, hvor sårbar 

virksomheden bliver, når der opstår udsving i efterspørgslen. Af øvrige driftsrelaterede risici kan bl.a. 

nævnes de høje kapitalbindinger i avancerede produktionsanlæg, som i tilfælde af konjunkturer er svære at 

omstille.  

Usikkerhederne omkring den driftsrelaterede risiko opvejes til dels af den finansielle og likviditetsmæssige 

situation med forholdsvis lave risici. Rockwool er således meget solid, hvilket primært skyldes at driften i 

høj udstrækning bliver finansieret ved det generede cash flow, som samlet set har været positivt henover 

analyseperioden. Koncernens holdning til at minimere valutarisikoen er positiv og således gøres der 

anvendelsen af finansielle produkter som minimerer den samlede valutarisiko.  

På baggrund af den samlede risiko kan det konkluderes, at Rockwool største risici relatere sig til 

markedskonjunkturerne og netop derfor er en forholdsvis risikobetonet investering. 

5 Budgettering og Værdiansættelse 

Jeg er nu færdig med den strategiske og regnskabsanalytiske side af Rockwool, hvorfor jeg nu ser mig i 

stand til at foretage en budgettering og værdiansættelse af Rockwool.  

Baggrunden for dette skal ses i sammenhæng med den opnåede viden om Rockwools markedsposition, 

strategiske beslutninger og forventninger til fremtiden. 

Der findes mange forskellige modeller til at estimere værdiansættelsen af en aktie. Modellerne har vidt 

forskellige forudsætninger og kræver således også forskellige input. Der er således både stærke og svage 

sider ved de respektive modeller.  

Indledningsvis vil jeg dog starte med at beskrive det danske aktiemarked. 
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5.1 Det danske aktiemarked 

Det danske aktiemarked er kendetegnet ved, at al offentliggjort information er tilgængeligt for alle 

investorer på samme tid, hvorfor man kan betegne markedet som gennemsigtigt. Ved eventuel 

offentliggørelse af ny information reagerer investor da også hurtigt, således at kursen på aktien enten 

falder eller stiger. 

Der findes tre former for aktiemarkeder, hvortil niveauet af informationer er vidt forskelligt. 

Et stærkt aktiemarked er karakteriseret ved at al information er indarbejdet i kursen. Der vil i et stærkt 

aktiemarked ikke være forskel på den information virksomheden besidder og den information, som er 

tilgængelig for markedet. Kursdannelsen på aktien vil derfor ske meget hurtigt på baggrund af 

informationerne. Da al information er tilgængelig, vil der på dette marked ikke være forskel på 

aktieanalytikeres vurdering af aktier. Dette stærke aktiemarked vil jeg karakterisere som meget teoretisk, 

og det er derfor ikke anvendeligt i praksis. 

Et semistærkt aktiemarked er karakteriseret ved, at al offentliggjort information er tilgængeligt for marked 

på samme tid, og dermed også afspejlet i aktiekursen. Hvis der er nogen, der på dette marked har 

informationer, som resten af markedet ikke har, er der tale om insider viden. Der findes altså på dette 

marked viden, som kun virksomheden og et fåtal kender. Det danske aktiemarked er kendetegnet ved 

netop disse forhold, hvorfor jeg vil betegne det danske aktiemarked som semistærkt. 

I det svage aktiemarked er information ikke tilgængeligt for alle på samme tid. Aktiekursen afspejler derfor 

ikke den viden, som er tilgængelig for alle, men kun den information den enkelte investor besidder. Man 

kan derfor sige, at dette marked reagerer langsomt på ny information. 

5.2 Værdiansættelsesmodeller 

I det følgende afsnit vil jeg kort beskrive nogle af de mest anvendte kapitalbaserede modeller, som DCF-

modellen og RIDO-modellen. Beskrivelsen vil tage udgangspunkt i hver enkelt model og vise fordele samt 

ulemper ved brug af hver enkelt. 

5.2.1 DCF modellen 

Princippet bag DCF-modellen er at modellen tager udgangspunkt i den fremtidige indtjening fra 

driftsaktiviteterne i den fastlagte budgetperiode. Modellen tillægges endvidere den terminalværdi der er 

fundet i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet. Denne terminalværdi er et udtryk for at 
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budgetperioden fortsætter til det uendelige – going concern. Således vil DCF modellen beregne værdien af 

virksomheden som værdien af de tilbagediskonterede pengestrømme samt terminalværdi. Modellen 

kræver endvidere at der er fastsat en diskonteringsrente og de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, den såkaldte wacc.  

Discounted cash flow modellen drager såvel fordele som ulemper af sin fokusering på fremtiden.  

Fordelene ligger i modellens estimater, som gør denne dynamisk. Det kræver dog, at man ved 

værdiansættelsen har et indgående kendskab til virksomheden, såvel strategisk som økonomisk. Endvidere 

er modellen uafhængig af anvendte regnskabsprincipper. 

Af ulemper kan ligeledes nævnes kravet om det indgående kendskab, idet det oftest er vanskeligt at skaffe 

sig fuld viden som ekstern analytiker. Dette kan resultere i, at værdiansættelsen sker på baggrund af 

urealistiske forudsætninger, og resultatet derved bliver ubrugeligt. Endvidere er det en svaghed, at 

residualværdien udgør størstedelen af virksomhedens værdi, idet den beregnes på baggrund af grove og 

usikre antagelser. Sammenfattende kan det dog konkluderes, at modellen er et af nutidens bedste 

værktøjer til værdiansættelse af virksomheder, men at denne værdiansættelsesmodel ligesom andre 

modeller har sine stærke og svage sider. 

  
    

    

         
 

       

                 
     

 

   

 

Nutidsværdien af terminalperioden beregnes i denne rapport ud fra ovenstående formel og ud fra en 

betragtning om en konstant vækstrate (g) ud over budgetperioden. 

5.2.2 Residualindkomst modellen 

Et alternativ til DCF-modellen er residualindkomst-modellen. Modellen bygger på principper som DCF-

modellen. 

  
         

     

         
 

         

                 
     

 

   

 

Residualindkomst-modellen tager udgangspunkt i rentabiliteten i virksomheden frem for pengestrømme, 

hvormed den primære fokus vil være på resultatopgørelsen og balancen.  
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5.3 Budgettering 

Efter at have foretaget en gennemgang af de to værdiansættelsesmodeller jævnfør ovenstående vurderes 

det at DCF-modellen vil være bedst egnet til at foretage værdiansættelse af Rockwool. Årsagen hertil skal 

ses i lyset af at modellen er praktisk anvendelig og at modellen oftest benyttes i relation til værdiansættelse 

af aktier. Endvidere vil modellen give et resultat på baggrund af de forudsætninger der er indtastet i 

modellen og som primært kommer fra proforma regnskaberne.  

Budgettering tager udgangspunkt i de poster i Rockwools regnskab, der er relevante for værdiansættelsen. 

Det vil sige elementerne til beregning af det frie cash flow, da dette er rygraden i værdiansættelsen. Andre 

poster undlades da disse ikke har relevans. Der henvises til de i opgaven tidligere udarbejdede analyser som 

argumentation med hensyn til udviklingen for Rockwool. De vigtigste vil dog blive argumenteret under hver 

enkelt post. Der et taget højde for inflation i omsætningsstigningen under hele budgetteringsforløbet. 

Som ekstern investor uden et relevant internt kendskab til Rockwool kan det være særdeles vanskeligt at 

foretage denne budgettering nøjagtigt. Resultatet kan derfor risikere at blive mindre retvisende og korrekt, 

men dette vil alligevel blive forsøgt i nærværende afsnit. Som nævnt i afgrænsningen vil budgetteringen 

blive foretaget på koncernniveau.  

5.3.1 Budgetperiode 

Som budgetperiode er valgt en 5-årig periode plus en terminalværdiperiode. Umiddelbart vurderes det ikke 

nødvendig ej heller kvalitativt at have en længere budgetperiode. Perioden er således også valgt ud fra et 

estimat over, hvor længe der vil gå, førend Rockwool vil kan have stabiliseret sin forretning i kølvandet på 

den finansielle krise og de seneste års regnskaber, og nå steady state. 

5.3.2 Omsætning 

Nettoomsætningen for Rockwool sker som en direkte forlængelse (ex ante) af opgavens regnskabsanalyse 

(ex post).  

Et afgørende element for de øvrige drivere i værdiansættelsen af Rockwool vil være at budgettere den 

fremtidige omsætningsvækst. I de sidste 4 år har målsætningen for Rockwool været at generere mellem 5-

10% årlig vækst, hvilket er ambitiøst set i lyset af den finansielle krise. For året 2011 har koncernledelsen 

således også nedjusteret forventningerne således at forventningerne til fremtidig omsætning i 2011 udgør 



Rockwool International A/S Hovedopgave HD(R) Dennis W. Hollender 
 Maj 2011 

    - 61 -         

mellem 0-5%62. Hvordan væksten skal opnås er ikke yderligere specificeret, så det må antages, at være et 

miks mellem volumen og prisjustering.  

Tendenser for første kvartal af 2011 viser, at det ikke går så hurtigt med at få vendt økonomien og det 

betyder naturligvis en mindre aggressiv salgsvækst. For nogle geografisk områder af verden og på visse 

forretningsområder har krisen stadig fast greb om udviklingen, hvor der for andre segmenter er forholdsvis 

gode udviklingstakter. Hvorvidt Rockwool er blevet påvirket af denne relative stille start på 2011 er uvist og 

det må derfor antages, at det er neutralt eller endda negativt.  Derfor vurderer jeg, at der er god motivation 

til at fortsætte den forsigtige tilgang, som er blevet fulgt af ledelsen i den forgangne periode. 

Hvorvidt Rockwool vil have mulighed for stigninger i salgspriser er usikkert jævnfør afsnit 3.2.1.2, men det 

må forventes at Rockwool vil kunne kompensere for inflationspresset. Således må det være mere 

optimistisk når de mere langsigtede tendenser betragtes.  

Hvordan de strategiske initiativer under Rock the Globe vil bidrage til koncernens fortsatte vækst vil blive 

vanskeligt at estimere.  

Umiddelbart vurderes det at omsætningen vil tiltage med 1.0% i det første to budgetår, hvorefter der bør 

kunne opnås højere vækstrater. Terminalperioden sættes til 2.0%.  

5.3.3 Omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer 

Disse omkostninger er relateret til produktion af isoleringsprodukter og har i analyseperioden udgjort 

mellem 29,0 og 35,4% af omsætningen. De gennemsnitlige omkostninger har været 33,3%. Såfremt 

Rockwool kan fortsætte at optimere deres kapacitet kan det betyde reduktion i disse omkostninger, dog vil 

de blive opvejet af stigende råvare priser og energi. Derfor budgetteres der med højere andele end det 

realiserede og terminalperioden sættes til 35%. 

5.3.4 Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger 

Udgifterne til transport samt øvrige indirekte omkostninger må alt andet lige også forventes at stige. Blandt 

andet udgifterne til diesel er steget med næsten 30% siden 200663. Priserne til brændstof er stadigt 

stigende hvorfor der er i budgettet regnes, at udgifterne vil stige til at udgøre 19% de første 3 år og herefter 

nedjusteres til 18%. 
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5.3.5 Øvrige eksterne omkostninger 

Der har været stor stabilitet i de øvrige eksterne omkostninger med et gennemsnit på 10,4% henover 

analyseperioden. Derfor fastholdes niveauet med 10,0% henover budgettering og terminalperiode. 

5.3.6 Personaleomkostninger 

Der er fortsat en generel lav ledighed i Danmark på ca. 4.0%64 af den samlede arbejdsstyrke. Dette giver et 

fortsat pres på lønudgifterne i det der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Dette lønpres 

forventes også at indtræffe i årene fremover og er derfor medtaget i budgetforudsætningerne. De aktuelle 

ledighedstal samt løninflation fremkommer af Bilag 16. 

5.3.7 Af- og nedskrivninger 

Udgifter til afskrivninger budgetteres efter seneste realiserede andel i 2010. Det betyder et niveau på 8,5% 

af nettoomsætningen. 

5.3.8 Dirty Surplus poster 

Dirty Surplus poster er af mindre væsentlig karakter og budgetteres udfra det historiske gennemsnit. 

5.3.9 Skat 

Udgangspunktet for den budgetterede effektive skatteprocent er naturligvis den nuværende gældende 

selskabsskatteprocent på 25 procent. Permanente differencer og forskelle i beskatning af udenlandske 

selskaber kan betyde at den effektive skatteprocent afviger fra den gældende selskabsskatteprocent. I 

Rockwools tilfælde har den effektive skatteprocent i perioden 2006 til 2010 haft en gennemsnitsværdi på 

34,3 procent. Den effektive skattesats budgetteres med 37% henover hele budgetperioden.  

5.3.10 Terminalperiode 

Terminalperioden efterfølger til den budgetperioden og er således den uendelige periode eller med andre 

ord, den periode hvor man forventer at salgsvæksten, overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed når deres konstante niveau. Det er derfor særdeles vigtigt, at de forudsætninger der 
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danner beslutning for terminalvæksten (g) nøjsomt bliver analyseret. Endvidere udgør terminalværdien en 

stor procentuel del af virksomhedsværdien, som vil kunne ses af afsnit 5.4.7.  

Som primær driver er salgsvæksten det vigtigste der skal fokuseres på, idet denne som regel vil være 

styrende for terminalperioden. Såfremt det forudsættes at Rockwools salgsvækst skal overstige den 

generelle vækst i branchen og den øvrige økonomi, vil de langsigtede konsekvenser være, at Rockwool 

kommer til at udgøre en endnu større del af økonomien – for til sidst at udgøre den totale økonomi. Derfor 

bør der således forudsættes, at terminalvæksten ikke overstiger den generelle vækstrate i den generelle 

økonomi.  

Umiddelbart er det realistisk at Rockwool i fremtiden vil vokse med en salgsvækst der er lig med væksten i 

den generelle økonomi. Derfor estimeres der med 2%.  

5.4 Værdiansættelse af Rockwool 

I det følgende afsnit vil jeg foretage beregning af de komponenter der skal anvendes til brug i DCF-modellen 

der tilsammen med det opstillede budget vil danne basis for fastlæggelse af Rockwools fair-value værdi. 

Den første vigtige komponent at få belyst og fastsat er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger – 

også kaldet WACC.  

5.4.1 Fastsættelse af WACC ”Weighted Average Cost of Capital” 

Som tidligere nævnt er en vigtig del af værdiansættelsen af Rockwool, at få en korrekt estimering af 

virksomhedens gennemsnitlige egenkapitalomkostninger, der i øvrigt forudsættes at være konstante. 

Kapitalomkostningerne er sammensat af to komponenter, henholdsvis et afkastkrav på egenkapitalen  og  

et  afkastkrav  til  fremmedkapitalen.  For begge afkastkrav tages der stilling til det alternative afkast, man 

som investor kunne have opnået ved en lignende investering med samme risiko. Virksomhedens 

gennemsnitlige kapitalomkostning benyttes til at tilbagediskontere virksomhedens cash flows over tid og 

har derfor stor betydning for virksomhedens værdi. Beregningen tager udgangspunkt i markedsværdierne 

og ikke de bogførte værdier. Formlen til udregning af de gennemsnitlige kapitalomkostninger er følgende: 

                               

Hvor; 

WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

GA = Gældsandel 
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kd = Omkostninger på fremmedkapital 

t = Skattesats 

EKA = Egenkapitalandel 

ke = Ejerafkastkravet 

5.4.2 Skattesats 

Fastsættelsen af skattesats forekommer på baggrund af den aktuelle virksomhedsskattesats i Danmark som 

i 2011 er 25%. Skattesatsen har været i analyseperioden været oppe på 28% i 2006. 

5.4.3 Kapitalstruktur 

For at kunne fastlægge Rockwools kapitalstruktur er det nødvendigt at kende Rockwools markedsværdi. 

Dette vil ske udfra det nuværende antal A og B aktier ganget med dagskursen per årsregnskabets 

offentliggørelse. Denne  metode til at beregne markedsværdien, kan debatteres. Formålet med 

værdiansættelsen er netop at vurdere værdien af egenkapitalen og dermed også kapitalstrukturen, men 

problemet ligger i at værdien af egenkapitalen ikke kan bestemmes uden en kapitalstruktur at 

værdiansætte ud fra – derved opstår der en cirkulær problemstilling. Denne undgås ved at benytte en 

target kapitalstruktur.  

På baggrund af ovenstående kan det således beregnes at kapitalstrukturen ser ud som nedenstående tabel.  

Kapitalstruktur Antal Kurs Værdi 

A-aktier 13.072.800 657,5 8.595.366.000 

B-aktier 8.902.123 635,0 5.652.848.105 

Markedsværdi 10. marts 2011 21.974.923 
 

14.248.214.105 

Gæld i alt 
  

3.440.000.000 

Totalværdi 
  

17.688.214.105 

Gældsandel 
  

19,45% 

Egenkapitalandel 
  

80,55% 

Figur 26 - Kapitalstruktur 

Således fremgår det at gældsandelen opgøres til 19,45% og egenkapitalandelen udgør 80,55%. Umiddelbart 

kan det vurderes, at gældsandelen er synes høj, men da Rockwool over de seneste år har været aggressive 

med opkøb og investeringer har gældsandelen naturligt gået op. Jeg vurderer at en fremtidig target 

kapitalstruktur er en gældsandel på 15% og en egenkapital på 85%. 
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Umiddelbart synes Rockwools valg  af  strategi  at undre en smule. Rockwool har således en særdeles lav 

grad af fremmedfinansiering som drager fordel af skatteskjoldet med det resultat t WACC alt andet lige vil 

blive reduceret.. 

5.4.4 Ejerafkastkravet 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er ikke en virksomhedsværdiansættelsesmodel, men en model der 

fastlægger investorernes afkastkrav ved investering i en virksomhed og som anvendes i DCF-modellen. 

Afkastningskravet anvendes som tilbagediskonteringsfaktoren i investeringskalkulen og må derfor 

betragtes som en integreret del af de fleste virksomhedsværdiansættelsesmodeller. 

Investors afkastkrav kan ifølge CAPM-modellen beregnes via følgende formel 

re  = Rf + β (Rm - Rf) 

Hvor: 

re : Investorernes forventede afkast ved investering i en enkelt aktie 

Rf : Investorernes afkastkrav ved risikofri investering 

β: Systematisk risiko 

Rm : Investorernes forventede afkast ved investering i en markedsportefølje 

Ovenstående viser, at investorernes forventede afkast er lig med det risikofrie afkast samt en risikopræmie, 

der er proportional med aktiens beta. Investorerne ønsker at opnå størst mulig forrentning, og der bør 

derfor foretages en vurdering af forrentningen ved forskellige alternative investeringer, herunder 

obligationer, aktier og aftalekonti. Det er imidlertid ikke kun forrentningen der skal sammenlignes, men 

også placeringsmulighedernes risikoprofiler. Statsobligationer betragtes som en risikofri investering, da 

man som investor er sikret et bestemt afkast. Aftalekonti anses også som en forholdsvis sikker investering, 

dog ikke risikofri, idet der er risiko for, at banken går konkurs. Investering i virksomheder er oftest 

forbundet med større risiko, idet fremtidsperspektivet er uforudsigeligt. Graden af risiko vil afhænge af de 

indre og ydre forhold, der påvirker virksomheden, og netop dette forhold udtrykkes ved hjælp af 

betaværdien. Den totale risiko består  af en systematisk- og usystematisk risiko. Her forudsættes 

sidstnævnte elimineret, hvorfor modellen kun værdiansætter den systematiske risiko.   
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5.4.4.1 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er traditionelt blevet sat lig med den effektive rente på statsobligationer. Dette er gjort, 

fordi der er den mindst mulige risiko på disse obligationer. For realkreditobligationer er der en lidt højere 

risiko, da disse kan konverteres afhængig af udviklingen i renten.  

Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i en ultralikvid obligation, idet denne ellers ville indeholde en 

likviditetspræmie. Jeg har derfor valgt at benytte Danske stats 4 % stående lån med udløb 2019. For tiden 

udgør denne  en effektiv rente på 3,284 % pr. 10/3 – 2011 jvf. Bilag 1265. Jeg har valgt at oprunde den 

risikofrie rente med et tillæg, således at den udgør 3,500% 

5.4.4.2 Markedets risikopræmie 

Det er et faktum at der i forhold til den risikofrie rente jævnfør forrige afsnit, må påregnes et tillæg i form af  

risikopræmien, som investorerne kræver for at investere i aktier i forhold til det risikofrie aktiv – den 10-

årige statsobligation. Med andre ord betyder risikopræmien hvad en investor forlanger i merafkast ved at 

påtage sig denne risiko. Risikopræmien kan være særdeles vanskelig at fastlægge. 

I litteraturen om markedets risikopræmie er der flere forskellige holdninger hertil og dermed hvilket  

merafkast, man skal have for at påtage sig risikoen for investering i aktier frem for det risikofrie aktiv. 

I bogen (Elling, Jens O., Sørensen Ole, 2. udgave 2005), side 52 anbefales 3 metoder, som kan anvendes i 

praksis. 1) Enten kan et antal af investorer spørges om deres skøn over risikopræmien og   efterfølgende 

anvendes gennemsnittet af deres vurderinger. 2) Risikopræmien estimeres ud fra historiske data og 

metoden antager, at den historiske risikopræmie er lig med den forventede risikopræmie. 3) Den implicitte 

risikopræmie beregnes ud fra de nuværende kurser, f.eks. ved hjælp af residualindkomstmodellen.  

PwC har tidligere foretaget en større undersøgelse vedrørende markedets risikopræmie. Resultatet af 

undersøgelsen viser at der i 2009 var en general forventning til risikopræmien svarende til 4,9%66. Siden 

2009 har aktiemarkederne været påvirket negativt, hvorfor jeg til brug for fastsættelsen af ejerafkastkravet 

ønsker at anvende et risikotillæg på 5,5% 
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5.4.4.3 Betaværdien  

Betaværdien, der udtrykker den systematiske risiko, beregnes på grundlag af historiske analyser af 

samvariationen mellem den enkelte akties afkast og afkastet af det generelle aktiemarked og kan tolkes 

som følger: 

 

CAPM-modellen indikerer derved, at investorerne som minimum skal have et afkast af deres investering 

svarende til afkastet af en risikofri investering. Derefter tillægges en risikopræmie som kompensation for 

den risiko, investorerne er villige til at tage. En naturlig sammenhæng er, at jo større risiko desto større 

præmie og derved højere afkastkrav. 

Betaværdien viser aktiens systematiske markedsrisiko og kan estimeres på grundlag af den historiske 

samvariation mellem Rockwool aktiens afkast og afkastet på aktiemarkedet – i dette tilfælde OMX. Beta er 

derfor et estimat, der viser risikoen på aktien i forhold til markedet.  

Der kan hos nogle af de store banker indhentes vurderinger omkring betaværdien for Rockwool, som er 

estimeret af forskellige økonomer. Disse estimater vil oftest være forskellige og der er ikke noget rigtigt 

svar på risikopræmiens størrelse. Forskelligheden i deres vurderinger opstår som resultat af forskellige 

måder at estimere risikopræmien på. Således er betaværdien fastsat af Jyske Bank til 1.167 og hos 

Proinvestor 1.0568. Jeg vælger at benytte mig af en estimeret beta på 1.10 jævnfør Bilag 13. 

Da alle nødvendige input til brug i CAPM modellen, kan jeg således foretage beregning af ejernes afkastkrav 

således: 

re  = Rf + β (Rm - Rf) =  9,2 = 3,5 + 1,1 x (5,5 - 3,5) 

 

Det er således interessant at sammenligne med Rockwools seneste forventning til afkastkrav jævnfør 

Årsrapporten fra 2010 der udviser en målsætning på 15% sammenholdt med et realiseret afkast i 2010 på 

9%, hvilket må siges at være tæt på ovenstående beregning. 
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  = 0 Risikofri investering 

 0 < <1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

  =1 Risiko som markedsporteføljen 

  > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 
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5.4.5 Fremmedkapitalomkostninger 

Til brug for beregningen af WACC er det nødvendigt at estimere fremmedkapitalomkostningerne i procent. 

Den bedste måde at vurdere, hvor stort dette tillæg skal være, er ifølge teorien, at benytte den 

kreditrating, som selskabet har opnået. Rockwool er et mindre selskab og det har ikke været muligt at finde 

nogle kreditrating fra anerkendte som Standard & Poors. Et alternativ til kreditratings er anerkendte 

analysebureauer. Sidst kan virksomhedens seneste låntagning anvendes som pejlemærke for størrelsen af 

risikotillægget69. 

Fremmedkapitalen kan opgøres således; 

                    

Hvor; 

kd = Omkostninger på fremmedkapital 

rf = Riskofrie rente 

rs = Risikotillæg 

t = Skattesats 

Den risikofrie rente er i det føromtalte fastsat som renten Danske stats 4 % stående lån med udløb 2019. 

For tiden udgør denne  en effektiv rente på 3,284 % pr. 10/3 – 2011. 

Risikotillægget kan være særdeles svært at beregne og er således et udtryk for det tillæg långiverne ønsker 

på baggrund af Rockwool virksomhedsprofil. Risikotillægget fastsættes til 0,4% på baggrund af at risikoen 

vurderes som lav70 

Dermed kan fremmedkapitalomkostningen opgøres til kd = (3,284+0,4) x (1-0,25) = 2,763% 

5.4.6 Beregning af Rockwools WACC 

Alle nødvendige komponenter til for at kunne foretage beregning af WACC er nu defineret, hvorfor 

nedenstående formel nu kan udfyldes: 

                               

WACC = 15% x 2,763% x (1-25%) + 85% x 9,2 = 8,13% 
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5.4.7 Værdiansættelse af Rockwool – DCF modellen 

På baggrund af det de budgetterede nøgletal samt opstilling af proformaregnskaber kan den egentlige 

værdiansættelsesproces igangsættes. Værdiansættelsens hovedformål er at vurdere hvorvidt Rockwool er 

et attraktivt aktiv for investor. Her gælder det at aktivet som der ønskes investeret i kan skabe mere værdi 

for investor end hvad investor ville kunne indbringe på andre investeringer, herunder også mindre 

risikobetonede investeringer som eksempelvis investeringer i sikre obligationer. 

Investor ønsker således at sætte aktivets værdi i dag i relief med den værdi det kan indbringe og skabe i 

fremtiden. Det er bl.a. her det opstillede proforma regnskab kommer til gavn. Således vil værdien i det 

opstillede proformaregnskab blive tilbagediskonteret, således at investor kan sammenligne den pris 

investor ville skulle give for aktivet i dag.  Dette vil blive udført i det efterfølgende.  

Som model til at udføre ovenstående vil jeg anvende DCF modellen også kaldet Cash Flow Modellen.  

Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens kapitalomkostninger og den forventede vækst i 

virksomheden, både med hensyn til omkostninger og indtjening. Kapitalomkostningerne for Rockwool 

ligger både hos ejerne og gældsgiverne.  

Som tidligere nævnt består afkastkravet fra ejerne af en generel risikovurdering af både Rockwool selv og 

det marked Rockwool befinder sig på. Afkastkravet fra gældsgiverne er vurderet ud fra den risikofri rente 

samt et supplerende subjektivt risikotillæg for virksomheden. 

Den teoretiske aktiekurs vil i første omgang blive bestemt ud fra en betragtning af, at alle aktierne er ens. 

Der skelnes således foreløbigt ikke i mellem A og B aktierne og det faktum at der eksisterer nogle forskelle 

herimellem. 

5.4.7.1 Estimering af fair value for Rockwools B-aktie 

For at kunne beregne en fair value skal FCF beregnes. Det frie cash flow kan således opgøres til at være 

Totalindkomst fra driften minus ændringerne i nettodriftsaktiverne, som fremgår af det opstillede budget 

jævnfør Bilag 14. 

Pengestrømsopgørelse 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Terminal 

Totalindkomst fra driften 776 659 667 756 850 869 1.046 

Ændr. I NDA 1.131 -916 -515 -1.032 202 208 143 

FCF -355 1.576 1.182 1.788 648 660 903 

Figur 27 - DCF nøgletal 
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Af ovenstående fremgår det frie cash flow som skal anvendes sammen med den tidligere beregnede WACC 

på 8,13%. Endvidere fastsættes den konstante omsætningsvækst i terminalperioden g til 2,0%. Disse 

komponenter indgår i nedenstående formel til den videre værdiansættelse med følgende ligning; 

  
    

    

         
  

       

                 
     

 

   

 

Der er en række fordele ved at anvende DCF modellen, og største ulempe må siges at være 

terminalperioden, dvs. den uendelige periode der indtræffer efter budgetperioden. Konkret er 

terminalperioden meget afgørende (vægtende) for udfaldet af beregningen af aktiekursen, og da 

terminalperioden oftest ligger langt i fremtiden og bygget på mange skøn, så kan der være en forholdsvis 

stor risiko for at værdiansættelsen er unøjagtig.  

Det der kan afveje risikoen er en dybdegående forundersøgelse af samtlige forhold vedrørende 

virksomheden, således, at alle forudsætninger i værdiansættelsen kan understøttes af empiriske 

observationer. 

Nedenfor er udfaldet af værdiansættelsen beregnet på baggrund af DCF modellen opsummeret. Som det 

kan ses af beregningerne er Rockwools egenkapital udgør 12.354 m.kr., hvilket med en total aktieandel på 

21.974.923 aktier medfører en kursværdi på 562,2 kr. per aktie.  
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Figur 28 - Fair Value - DCF 

Jævnfør min indledningsvise afgrænsning tages der udelukkende udgangspunkt i Rockwools B-aktie ud fra 

den samlede aktiemasse.  

Udfra ovenstående værdiansættelse er der nu dannet mulighed for at sammenligne den beregnede 

aktiekurs med den officielle aktiekurs for B-aktien hvor kursværdien udgjorde 635,0 kr. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at Rockwools aktie kurs er overvurderet med 72,8 kr. 

eller 11,5%. 

Der kan være forskellige årsager til at aktiekursen er overvurderet. Enten kan det skuldes at Rockwools 

investorer tror på det potentiale der eksistere i dag samt de muligheder, som bl.a. blev identificeret i afsnit 

3.4. Rockwool har umiddelbart mange muligheder og er da også en virksomhed, som følelsesmæssigt kan 

påvirke investor med deres miljørigtige produkter.  

En anden årsag til variansen mellem den estimerede aktiekurs og den officielle slutkurs kan skyldes 

unøjagtigheder i de opstillede forudsætninger og beregnede budget. Som ekstern analytiker kan det være 

svært at få tilstrækkelig med detaljer til brug for opstilling af forudsætninger. Derfor vil det være 

2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T

Totalindkomst fra driften 776                      435            441                 524            691            705                  966       

NDA 9.211                  8.295         7.779             6.747         6.949         7.158               7.301   

FCFF -355                    1.352         956                 1.556         489            496                  823       

Diskonteringsfaktor 1,081         1,169             1,264         1,367         1,478               

PV af FCFF 1.250         818                 1.231         358            336                  

PV af FCFF til 2015 3.992                  

Terminalværdi 13.427            

PV af TV 9.083                  

Virksomhedsværdi 13.075                

Bogført værdi af NFF 420                      WACC 8,13%

Værdi af egenkapital 12.655                G 2,00%

Værdi af minoriteter 301                      

Værdi af egenkapital 12.354                

Antal aktier 21.974.923        

Værdi per aktie 562,2                  

Bogført værdi 212                      

Bogført værdi af NDA 9.211                  

Andel af minoriteter 0,023                  

Værdi af NDA 13.075                

Estimeret værdi af minoriteter 301                      
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fordelagtigt at udarbejde en følsomhedsanalyse som kan belyse de primære forudsætninger, der kan skabe 

større ændringer i den beregnede aktiekurs.  

5.4.8  Følsomhedsanalyse 

Budgettet og efterfølgende værdiansættelse er bygget på de forudsætninger der blev defineret i såvel den 

strategiske analyse som regnskabsanalysen. Umiddelbart vurderes disse forudsætninger at betegne som 

værende realistiske, men grundet den nuværende økonomiske krise kan det være vanskeligt at forudse 

fremtiden. Derfor vil der nu blive foretaget en følsomhedsanalyse af den estimerede kurs, på baggrund af 

ændringer i grundlaget for værdiansættelsen. Følsomhedsanalysen vil således belyse effekten af ændringer 

i nedenstående faktorer.  

 Kurs Ændring i kurs Ændring i % 

Ejernes afkastkrav + 1% pts  496,1  -66,1 -11,8% 

Nuværende afkastkrav  562,2    

Ejernes afkastkrav - 1% pts  649,5  69,6 12,0% 

FCF + 10%  579,9  17,7 3,2% 

Nuværende FCF  562,2    

FCF - 10%  544,4  -57,6 -9,6% 

Terminalvækst + 1% pts  602,1  39,9 7,1% 

Nuværende terminal vækst 2%  562,2    

Terminalvækst - 1% pts  533,5  -28,7 -5,1% 

Figur 29 - Følsomhedsanalyse 

Den største effekt som kan ses af ovenstående er, såfremt ejernes afkastgrad ændrer sig med +/- 1 % -

point. Dette vil give store udsving i kursværdien og således vil den ændres med henholdsvis -11,8% eller 

12.0%. Som bekendt er ejers afkastgrad sammensat af 3 faktorer, den risikofri rente, beta-værdien og 

afkastet på markedsporteføljen. I nuværende vil der ikke blive udført en dybere analyse af de 3 faktorer, 

men det er bemærkelsesværdigt at nævne, at man skal være påpasselig med estimeringen af de 

ovennævnte faktorer.  

Følsomheden ved FCF er mindre om dog ikke uvæsentlig. Såfremt det tilbagediskonterede FCF ændres med 

+/- 10% vil det medføre en procentvis ændring på hhv. 3,2% eller -9,6%. 

Sidste komponent der er følsomhedstestet er den endelige vækstrate. Som det kan aflæses er en +/- 1 % 

pts ændring årsag til at aktiekursen kan påvirkes med henholdsvis 7,1% eller -5,1%. Vækstprocenten 

anvendes ved beregning af terminalværdien. Terminalværdien udgør 63 % af den samlede 

virksomhedsværdi, og en ændring i vækstfaktoren påvirker derved terminalværdien væsentligt. Som det 
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var tilfældet med ejers afkastgrad, har det derfor store konsekvenser for værdiansættelsen, hvis der 

foretages fejlvurderinger i forbindelse med fastsættelse heraf. 

5.4.9 Værdiansættelse af Rockwool – RIDO modellen 

I dette afsnit vil der blive foretaget en værdiansættelse udfra Residualindkomstmodellen, som tager 

udgangspunkt i samme budget som DCF modellen, men i stedet for at diskontere det frie cash-flow 

diskonteres i stedet det overnormale overskud. Resultatet (fair value) er det sammen som ved brug af DCF-

modellen, men RI-modellen benyttes i tilfælde, hvor det er vanskeligt at forudsige og beregne det frie cash-

flow. Modsat DCF- modellen kan en større del af den beregnede værdi henføres til budgetperioden, hvor 

usikkerheden er  mindst.  Værdien  fra  terminalperioden  er  væsentlig  mindre  end   DCF-modellen.  

Denne kendsgerning må betegnes som en af modellens styrker. 

 

  
         

     

         
 

         

                 
     

 

   

 

Modellen er anvendt i en mindre grad en DCF modellen, men har dog et par fordele 
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Figur 30 - Fair Value - RIDO 

Som det fremkommer af ovenstående er aktiekursen ved RIDO modellen ens med DCF modellen og er alt 

andet lige en kontrol af at de anvendte regnemodeller er korrekte. 

Det er på baggrund af ovenstående ikke fundet nødvendigt med yderligere følsomhedsanalyse beregninger 

på baggrund af resultatet der er fremkommet i værdiansættelsen med residualindkomstmodellen.  

5.5 Prismultiple 

Til at underbygge de ovenstående værdiansættelsesmodeller kan det være fordelagtigt at sammenligne 

prismultiple på tværs af Rockwools nærmeste konkurrenter – også kaldet Peer Group valuation. Den 

relative værdiansættelsesmodel værdiansætter således Rockwool relativt i forhold til andre selskaber i 

samme branche. Ideen bag modellen er at to identiske firmaer bør handles til den samme pris. Metoden 

benyttes i praksis ved forskellige multiple, hvoraf P/E-multiplen er den mest benyttede. Modellen kræver 

ikke særlig stor grad af analyse og kan foretages forholdsvis enkelt ved at indsamle data fra de offentlig 

tilgængelige regnskaber.  

2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T

DO 435            441                 524            691            705                   966        

NDA 9.211                  8.295         7.779             6.747         6.949         7.158               7.301    

ROIC 5,0% 5,5% 7,2% 10,1% 10,0% 13,4%

RIDO -314           -234               -109           143            140                   384        

Diskonteringsfaktor 1,081         1,169             1,264         1,367         1,478               

PV af RIDO -290           -200               -86             104            94                     

PV af RIDO til 2015 -377                    

Terminalværdi 6.270               

PV af TV 4.241                  

Virksomhedsværdi 13.075                

Bogført værdi af NFF 420                      WACC 8,13%

Værdi af egenkapital 12.655                G 2,00%

Værdi af minoriteter 301                      

Værdi af egenkapital 12.354                

Antal aktier 21.974.923        

Værdi per aktie 562,2                  

Bogført værdi 212                      

Bogført værdi af NDA 9.211                  

Andel af minoriteter 0,023                  

Værdi af NDA 13.075                

Estimeret værdi af minoriteter 301                      
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Den relative værdiansættelse kræver en stillings til følgende. Først skal der identificeres og udvælges de 

virksomheder der ønskes sammenlignet inden for samme branche. 

Dernæst er det vigtigt at få identificeret hvilke værdiindikatorer der skal sammenlignes for dernæst at 

foretage konkret beregning. Slutteligt skal der beregnes relative gennemsnit som skal multipliceres på den 

virksomhed der ønskes analyseret. 

Jeg har udvalgt to store koncerner inden for branchen, hvoraf den ene er direkte konkurrent til Rockwool. 

Der er således tale om Saint Gobain og Kingspan. Umiddelbart havde jeg besluttet mig for at anvende 

Uralita, men da de realiserede tal for 2010 var noget ustabile gav det nogle meget ubrugelige gennemsnit. 

Det vurderes at de valgte virksomheder har en struktur og risikoprofil der kan sammenlignes med 

Rockwool, hvorfor de kan anvendes til en relativ værdiansættelse. 

Nedenstående figur viser en oversigt over de valgte selskaber, samt de beregnede multiple. 

 

Figur 31 - Fair Value - Prismultiple 

Det ses at den største værdi af Rockwools aktie forekommer fra P/B multiplen og lavest værdi findes ved 

P/S multiplen. Den gennemsnitlige aktie pris for Rockwool udregnet ud fra multiple, er 503 kr. per aktie, 

hvilket sammenlignet med den nuværende aktiekurs på 635 kr. per aktie, viser at Rockwool er overvurderet 

i forhold til en relativ sammenligning med øvrige virksomheder i branchen.  

Koncern År Omsætning Net Income Equity Markedsværdi P/S P/E P/B

2007 323.486          11.078            111.579   192.024               0,59   17,33   1,72   

2008 326.310          10.266            106.341   102.213               0,31   9,96     0,96   

2009 281.506          1.505               118.544   150.477               0,53   99,99   1,27   

2010 298.887          8.411               133.117   150.790               0,50   17,93   1,13   

2007 13.881            1.395               4.989        13.262                 0,96   9,50     2,66   

2008 12.462            335                  3.854        3.760                    0,30   11,22   0,98   

2009 8.385               355                  4.327        7.352                    0,88   20,69   1,70   

2010 8.889               363                  4.932        9.087                    1,02   25,05   1,84   

2007 13.908            1.966               7.589        25.732                 1,85   13,09   3,39   

2008 13.700            1.004               7.718        6.372                    0,47   6,35     0,83   

2009 11.168            322                  7.959        13.275                 1,19   41,23   1,67   

2011E 11.732            512                  8.579        12.354                 1,05   24,13   1,44   

Branche gnms 0,76   21,49   1,49   

Relativ værdiansættelse 8.956               11.001            12.763      10.907                 

Antal aktier 22                          

Pris per aktie E2010 413                  508                  589            503                       

Saint Gobain

Kingspan

Rockwool
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Ovenstående er naturligvis behæftet med en hvis usikkerhed idet den fundamentale forudsætning for brug 

af denne form for analyse, er at markedet er korrekt i sin prisfastsættelse af sammenlignelige 

virksomheder.  I øvrigt kan modellen have sin begrænsning såfremt de udvalgte virksomheder ikke er i 

stand til at anvende samme multiple. 

5.6 Delkonklusion 

Værdiansættelsen er nu foretaget og det kan konkluderes at den officielle kurs per Rockwools B’ aktie 

udgjorde 635,00 kr. per 10. marts 2011. Den officielle kurs er blevet testet for en fair value ved at anvende 

to kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller, DCF modellen og Residualindkomst modellen (RIDO). Ved 

begge modeller blev kursen på baggrund af de i den strategiske analyse samt det opstillede 

budgetforudsætninger estimeret til en kurs på  562,20 kr. Da en enkelt model oftest ikke kan stå alene er 

der således anvendt to modeller og qua at den beregnede kurs var ens i både DCF og RIDO modellerne, har 

jeg fået bekræftet, at den beregnede kurs er forholdsvis sikker ud fra en teoretisk vinkel. 

For begge modeller gælder det, at der er tale om diskonteringsmodeller. Nærmere betyder det, at der 

udfra det opstillede budget beregnes årlige værdier som siden tilbagediskonteres til nutidsværdi ved hjælp 

af diskonteringsfaktoren WACC (Weighted Average Cost of Capital).  

I DCF modellen baseres virksomhedens værdi sig på den evne der findes til at skabe fri likviditet (FCF). 

Modellen stiller krav til et højt kendskab og detaljeringsniveau, hvorfor den eksterne analytiker /  investor 

kan have svært ved at anvende modellen samt at risikoen for at beregningerne bliver usikre. Herudover er 

et andet svagt punkt i modellen, at terminalperioden (g) spiller en stor rolle i relation til dens samlede 

vægtning for det endelige udfald. I dette tilfælde udgjorde terminalværdien 63% af den samlede 

nutidsværdi af  virksomheden. Dette medfører en del usikkerhed, da terminalperioden som bekendt er den 

uendelige vækst, efter budgetperioden, som kan være særdeles vanskelig at estimere.  

Ved residualindkomstmodellen bliver nutidsværdien af virksomheden estimeret på baggrund af Rockwools 

evne til skabe værdi på baggrund af den investerede kapital sat i forhold til afkastkravet. Således anvendes 

de samme budgetforudsætninger. Umiddelbart er den største risiko behæftet med bestemmelsen af 

kapitalomkostningerne.  

I forlængelse af værdiansættelsen efter DCF modellen valgte jeg at opstille en følsomhedsanalyse, med 

formål at teste en række følsomheder/input. Således kunne følsomhedsanalysen vise, at værdiansættelsen 

er særdeles følsom overfor ændringer. Ved en ændring i ejernes afkastgrad med +/- 1 % pts vil kursen på 
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aktien svinge med -11,8% til 12,0%. Endvidere vil en ændring i den endelige vækstfaktor i terminalperioden 

også have forholdsvis stor indflydelse på kursen. 

Til den relative værdiansættelse blev to lignende selskaber udvalgt, hvorefter en række multiple blev 

fastlagt. Ud fra disse multiple blev Rockwools B-aktie værdiansat til 503 kr. per aktie. Sammenlignet med 

den nuværende aktiepris på 635 kroner, indikerer det at Rockwool er overvurderet, som det også kunne 

konkluderes med de to anvendte værdiansættelsesmodeller. Ud fra dette anbefales det at sælge aktien.  
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6 Hovedkonklusion 

Formålet med denne afhandling var at vurdere den anslåede værdi af Rockwool International A/S og at nå 

frem til en konklusion om Rockwools B-aktie er under- eller overvurderet sammenlignet med lukkekursen 

pr. 10 marts 2011.  

For at kunne nå frem til konklusionen har jeg arbejdet med strategiske analyser af Rockwools interne og 

eksterne forhold kombineret med analyse af øvrige nøgleindikatorer samt den fremtidige udvikling. 

Resultaterne af begge analyser blev således anvendt i budget processen, hvor de fremtidige forventninger 

blev analyseret. 

Rockwool er en af de største mineraluldsproducenter i verden med en samlet omsætning i 2010 på 11.7 

milliarder DKK, hvilket er en stigning på 5% kontra år 2009. Rockwool blev grundlagt i 1909 og selskabet har 

i dag mere end 8.800 medarbejdere og 21 fabrikker. Stenuld er et effektivt isolerings materiale, som 

foruden at kunne isolere også kan sikre bygninger bedre i tilfælde af brand i forhold til andet 

isolationsmateriale.  

De største konkurrenter vurderedes at være Saint Gobain i Frankrig, Knauf i Tyskland og endelig URSA i 

Spanien. Rockwool har haft stor succes i de seneste år og betragtes som en af de bedste producenter i 

verden. 

Den strategiske analyse viste, at Rockwool International A/S besidder både indre styrker og svagheder. 

Selskabet er kendetegnet for at besidde et stort knowhow, der sammen med en specialiseret 

koncernstruktur med mange segmenter giver Rockwool mulighed for at give deres kunder en effektiv  

service. Endvidere må de materielle og immaterielle ressourcer siges at give Rockwool en 

konkurrencemæssig fordel, hvor blandt andet rådgivningsdivisionen BuildDesk er en stærk service og 

koordinere således kompetencerne.  

Via værdikædeanalysen kunne det ses at koncernen drager fordel af evnen til at optimere produktion og 

kapacitet. Rockwool er endvidere strategisk velfunderet og påpasselig med at der hverken skabes over- 

eller underkapacitet.  

I den eksterne analyse blev de forhold, som vurderes at have størst ekstern påvirkning på Rockwool 

analyseret. Herunder blev de i PEST analysen belyst at det især er de politiske og sociokulturelle forhold der 

giver mulighed for at påvirke Rockwools indtjeningsevne positivt.  
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I Porters Five Forces modellen fremgik det at isoleringsbranchen er en ganske attraktiv branche. Dog er der 

tale om en særdeles kapitalkrævende branche som vil fraholde nye konkurrenter.  

I regnskabsanalysen blev de  seneste  5  år analyseret. Rockwool har således både oplevet  frem-  og  

tilbagegang grundet den finansielle krise.  

Egenkapitalens forrentning har henover analyseperioden gået tilbage primært drevet af udviklingen i ROIC 

(nærmere overskudsgraden). Dog er det positivt, at Rockwool i de sidste 2 år har set en række positive 

signaler og en stigning på 2,6% point fra 2008 til 2010. Dette tyder på at Rockwool atter er på rette vej og 

klar til fornyet vækst i årene fremover.  

Aktivernes omsætningshastighed har været faldende som et resultat af en stigende aktivmasse og en 

faldende nettoomsætning.  Denne suboptimale udnyttelse af kapaciteten er et faresignal, som kræver 

handling. Rockwool kan ende med tomme produktionsanlæg, som ikke bliver udnyttet optimalt. På  trods  

af  store  historiske investeringer formår Rockwool dog stadigvæk at have en likviditet, som de seneste 5 år 

er blevet forbedret.  

I risikoafsnittet vurderedes den samlede risiko, herunder tre primære faktorer. Kendetegnende for 

Rockwool er, at den største  trussel  relaterer  sig  til  de udsving i den primære drift, idet virksomheden 

opererer på det særdeles konjunkturfølsomme byggemarked.  

Usikkerhederne omkring den driftsrelaterede risiko opvejes til dels af den finansielle og likviditetsmæssige 

situation med forholdsvis lave risici.  

Værdiansættelsen blev foretaget på baggrund af de to kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller, DCF 

modellen og Residualindkomst modellen (RIDO). Ved begge modeller blev kursen på baggrund af de i den 

strategiske analyse samt det opstillede budgetforudsætninger estimeret til en kurs på  562,20 kr.  

De anvendte modeller er såkaldte diskonteringsmodeller, hvilket betyder, at der udfra det opstillede 

budget beregnes årlige værdier som siden tilbagediskonteres til nutidsværdi ved hjælp af 

diskonteringsfaktoren WACC (Weighted Average Cost of Capital).  

I DCF modellen beregnedes virksomhedens værdi sig på evnen til at skabe fri likviditet (FCF) der stiller krav 

til et højt kendskab og detaljeringsniveau, hvorfor den eksterne analytiker /  investor kan have svært ved at 

anvende modellen samt at risikoen for at beregningerne bliver usikre.  
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Ved residualindkomstmodellen blev nutidsværdien af virksomheden estimeret på baggrund af Rockwools 

evne til skabe værdi på baggrund af den investerede kapital sat i forhold til afkastkravet. Således anvendtes 

de samme budgetforudsætninger.  

I forlængelse af værdiansættelsen efter DCF modellen opstiltes en følsomhedsanalyse, med formål at teste 

en række følsomheder/input. Således kunne følsomhedsanalysen vise, at værdiansættelsen er særdeles 

følsom overfor ændringer. Ved en ændring i ejernes afkastgrad med +/- 1 % pts vil kursen på aktien svinge 

med -11,8% til 12,0%. Endvidere vil en ændring i den endelige vækstfaktor i terminalperioden også have 

forholdsvis stor indflydelse på kursen. 

Slutteligt foretog jeg en relativ værdiansættelse baseret på to lignende selskaber, hvorefter en række 

multiple blev fastlagt. Ud fra disse multiple blev Rockwools B-aktie værdiansat til 503 kr. per aktie. 

Sammenlignet med den nuværende aktiepris på 635 kroner, indikerer det at Rockwool er overvurderet, 

som det også kunne konkluderes med de to anvendte værdiansættelsesmodeller.  
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Bilag 2 - Fordeling af aktier 

 

  

Nominelt beløb Antal aktier % Aktiekapital

Rockwool Fonden 50.542                        5.054.232         23%

15. Juni Fonden 13.185                        1.318.495         6%

Gustav Kähler 15.382                        1.538.245         7%

Dorrit Eegholm Kæhler 8.790                          878.997             4%

Øvrige 131.850                      13.184.954       60%

Total 219.749                      21.974.923       100%
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Bilag 3 - Officiel balance, aktiver 

 

  

Aktiver 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Koncerngoodwill 117             44               44               45               45               59               

Software 143             125             126             93               62               -             

Kunderelationer 129             -             -             -             -             -             

Andre immaterielle anlægsaktiver 62               104             153             46               3                 45               

Immaterielle anlægsaktiver i alt 451             273             323             184             110             104             

Grunde og bygninger 3.385         3.037         2.487         2.116         1.721         1.509         

Tekniske anlæg og maskiner 3.903         3.886         3.315         2.783         2.609         2.266         

Driftsmateriel, edb-udstyr og inventar 122             128             147             135             111             148             

Forudbetalinger og anlægsaktiver under opførelse 617             289             1.040         805             408             704             

Materielle anlægsaktiver 8.027         7.340         6.989         5.839         4.850         4.627         

Aktier i dattervirksomheder -             -             -             -             -             -             

Aktier i associerede virksomheder 285             217             173             168             185             167             

Aktier -             -             -             -             -             0                 

Lån til dattervirksomheder -             -             -             -             -             -             

Langfristede deposita og tilgodehavender 53               22               22               3                 -             -             

Udskudte skatteaktiver 282             265             248             234             147             290             

Finansielle anlægsaktiver 620             504             443             405             331             457             

Anlægsaktiver i alt 9.098         8.117         7.755         6.428         5.291         5.188         

Råvarer og hjælpematerialer 585             478             881             661             436             413             

Varer under fremstilling 25               22               40               30               21               7                 

Fremstillede varer og handelsvarer 397             301             402             576             312             324             

Varebeholdninger 1.007         801             1.323         1.267         769             744             

Igangværende arbejder -             -             -             -             -             -             

Tilgodehavender fra salg 1.398         1.299         1.471         1.499         1.437         1.280         

Tilgodehavender hos dattervirksomheder

og associerede virksomheder 11               10               11               13               -             -             

Andre tilgodehavender 251             229             400             366             321             311             

Periodeafgrænsningsposter 57               53               63               64               68               76               

Selskabsskat 62               84               176             -             -             -             

Tilgodehavender 1.779         1.675         2.121         1.942         1.826         1.667         

Obligationer -             -             -             -             -             

Likvide beholdninger 347             733             444             1.257         725             402             

Omsætningsaktiver i alt 3.133         3.209         3.888         4.466         3.320         2.813         

Aktiver i alt 12.231       11.326       11.643       10.894       8.611         8.001         
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Bilag 4 - Officiel balance, passiver 

 

  

Passiver 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Aktiekapital 220             220             220             220             220             220             

Valutakursreguleringer -169           -398           -527           25               -6                -             

Foreslået udbytte 207             207             207             312             208             103             

Overført resultat 8.333         7.939         7.791         7.032         5.511         4.737         

Sikringstransaktioner -12             -9                27               -             -             -             

Minoritetsinteresser 212             269             246             188             101             15               

Egenkapital 8.791         8.228         7.964         7.777         6.033         5.075         

Udskudt skat 420             361             491             460             396             434             

Pensionforpligtelser 191             182             154             151             145             128             

Andre hensatte forpligtelser 187             230             177             325             157             227             

Hensatte forpligtelser 798             773             822             936             697             789             

Banklån 381             423             804             42               78               346             

Prioritetslån -             -             -             -             -             21               

Langfristede forpligtelser 381             423             804             42               78               367             

Langfristet gæld der forfalder inden for 1 år 171             17               4                 2                 14               162             

Bankgæld 215             145             76               69               36               79               

Leverandører af varer og tjenesteydelser 957             756             967             1.047         874             805             

Gæld til dattervirksomheder og associerede virksomheder -             -             -             -             -             7                 

Selskabsskat -             -             -             164             133             69               

Andre hensatte forpligtelser 52               64               125             51               26               -             

Anden gæld 866             920             881             806             721             650             

Kortfristede forpligtelser 2.261         1.902         2.053         2.139         1.803         1.771         

Forpligtelser i alt 3.440         3.098         3.679         3.117         2.578         2.926         

Passiver i alt 12.231       11.326       11.643       10.894       8.611         8.001         
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Bilag 5 - Reformuleret balance 

 

Driftsaktiver 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Koncerngoodwill 117         44             44            45            45            59           

Software 143         125           126         93            62            -          

Kunderelationer 129         -           -          -          -           -          

Andre immaterielle anlægsaktiver 62            104           153         46            3               45           

Grunde og bygninger 3.385      3.037       2.487      2.116      1.721      1.509     

Tekniske anlæg og maskiner 3.903      3.886       3.315      2.783      2.609      2.266     

Driftsmateriel, edb-udstyr og inventar 122         128           147         135         111          148         

Forudbetalinger og anlægsaktiver under opførelse 617         289           1.040      805         408          704         

Aktier i dattervirksomheder -          -           -          -          -           -          

Aktier i associerede virksomheder 285         217           173         168         185          167         

Aktier -          -           -          -          -           0              

Langfristede deposita og tilgodehavender 53            22             22            3              -           -          

Udskudte skatteaktiver 282         265           248         234         147          290         

Råvarer og hjælpematerialer 585         478           881         661         436          413         

Varer under fremstilling 25            22             40            30            21            7              

Fremstillede varer og handelsvarer 397         301           402         576         312          324         

Igangværende arbejder -          -           -          -          -           -          

Tilgodehavender fra salg 1.398      1.299       1.471      1.499      1.437      1.280     

Tilgodehavender hos dattervirksomheder -          -           -          -          -           -          

og associerede virksomheder 11            10             11            13            -           -          

Andre tilgodehavender 251         229           400         366         321          311         

Selskabsskat 62            84             176         -          -           -          

Periodeafgrænsningsposter 57            53             63            64            68            76           

Driftsaktiver 11.884   10.593     11.199   9.637      7.886      7.599     

Driftsforpligtelser 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Udskudt skat 420         361           491         460         396          434         

Pensionforpligtelser 191         182           154         151         145          128         

Andre hensatte forpligtelser 187         230           177         325         157          227         

Leverandører af varer og tjenesteydelser 957         756           967         1.047      874          805         

Gæld til dattervirksomheder og associerede virksomheder-          -           -          -          -           7              

Andre hensatte forpligtelser 52            64             125         51            26            -          

Anden gæld 866         920           881         806         721          650         

Selskabsskat 0 0 0 164         133          69           

Driftsforpligtelser 2.673      2.513       2.795      3.004      2.450      2.319     

Netto driftsaktiver (NDA) 9.211      8.080       8.404      6.633      5.435      5.281     

Netto finansielle forpligtelser/aktiver 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Banklån 381         423           804         42            78            346         

Langfristet gæld der forfalder inden for 1 år 171         17             4              2              14            162         

Bankgæld 215         145           76            69            36            79           

Prioritetslån -          -           -          -          -           21           

Obligationer -          -           -          -          -           -          

Likvide beholdninger -347        -733         -444        -1.257    -725        -402       

Netto finansielle beholdninger/aktiver 420         -148         440         -1.144    -598        205         

Total 8.791      8.228       7.964      7.777      6.033      5.075     

Minoritetsinteresser 49            23             58            87            85            34           

Egenkapital 8.742      8.205       7.906      7.690      5.948      5.041     
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Bilag 6 - Officiel resultatopgørelse 

 

  

Resultatopgørelse 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsætning 11.732       11.168       13.700       13.908       11.537       10.024       

Andre driftsindtægter 175             194             251             186             168             239             

Driftsindtægter 11.907       11.362       13.951       14.094       11.705       10.263       

Omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer 4.158         3.884         4.766         4.036         3.731         3.350         

Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger 1.896         1.757         2.260         2.206         1.932         1.870         

Øvrige eksterne omkostninger 1.177         1.221         1.380         1.506         1.189         1.004         

Personaleomkostninger 2.894         2.971         3.172         2.955         2.731         2.540         

Af- og nedskrivninger 989             953             871             685             717             615             

Driftsomkostninger 11.114       10.786       12.449       11.388       10.300       9.378         

Resultat af primær drift 793             576             1.502         2.706         1.405         885             

Resultat fra dattervirksomheder -             -             -             -             -             -             

Resultat fra associerede virksomheder 36               22               35               33               30               28               

Finansielle indtægter 109             175             221             144             153             128             

Finansielle omkostninger 126             217             213             123             186             171             

Resultat før skat 812             556             1.545         2.760         1.401         870             

Skat af årets resultat 275             206             465             700             432             268             

Årets resultat 537             350             1.080         2.060         969             603             

Minoritetsinteresser 25               28               76               94               19               28               

Årets resultat efter minoritetsinteresser 512             322             1.004         1.966         950             574             

Resultatdisponering:

Udbytte 207             207             207             312             208             103             

Overført resultat 305             115             797             1.654         742             471             

Minoritetsinteresser 25               28               76               94               19               28               

537             350             1.080         2.060         969             603             
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Bilag 7 - Reformuleret resultatopgørelse 

 

  

Resultatopgørelse 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Driftsoverskud:

Nettoomsætning 11.732       11.168       13.700       13.908       11.537       10.024       

Omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer 4.158         3.884         4.766         4.036         3.731         3.350         

Bruttofortjeneste 7.574         7.284         8.934         9.872         7.806         6.675         

Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger 1.896         1.757         2.260         2.206         1.932         1.870         

Øvrige eksterne omkostninger 1.177         1.221         1.380         1.506         1.189         1.004         

Personaleomkostninger 2.894         2.971         3.172         2.955         2.731         2.540         

Af- og nedskrivninger 989             953             871             685             717             615             

Driftsoverskud fra salg (før skat) 618             382             1.251         2.520         1.237         646             

Skat af årets resultat 275             206             465             700             432             268             

+ Skattefordel på netto renteomkostninger 4                 11               -2                -5                8                 11               

- Skat på andet driftsoverskud -44             -49             -63             -47             -47             -67             

Skat i alt 236             168             400             648             393             211             

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 383             214             851             1.872         844             435             

Andet driftsoverskud:

Andre driftsindtægter 175             194             251             186             168             239             

Andet driftsoverskud før skat 175             194             251             186             168             239             

Skat herpå 44               49               63               47               47               67               

Resultat fra associerede virksomheder 36               22               35               33               30               28               

Andet driftsoverskud efter skat 167             168             223             173             151             200             

Regulering af finansielle instrumenter efter skat -3                -36             26               6                 10               -             

Valutakursregulering datterselskaber efter skat 229             129             -552           31               8                 104             

Skat af egenkapitalbevægelsen -             -             -             -2                -26             26               

Driftsoverskud efter skat (DO) 776             475             548             2.079         986             764             

Finansielle indtægter 109             175             221             144             153             128             

Finansielle omkostninger -126           -217           -213           -123           -186           -171           

Skatte effekt 4                 11               -2                -5                8                 11               

Netto finansielle poster efter skat 13               32               -6                -16             25               32               

Koncernresultat 763             443             554             2.095         961             732             

Minoritetsinteresser 25               28               76               94               19               28               

Total indkomst 738             415             478             2.001         942             703             
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Bilag 8 - Officiel egenkapitalopgørelse 

 

Bilag 9 - Reformuleret egenkapitalopgørelse 

 

  

Egenkapitalopgørelse 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Egenkapital pr. 1/1-20xx 8.228         7.964         7.777         6.033         5.075         4.501         

Valutakursreguleringer 229             129             -552           31               8                 104             

Valutakursreguleringer af minoritetsinteresser -             -             -38             -6                -2                4                 

Foreslået udbytte 207             207             207             312             208             103             

Overført resultat 305             115             797             1.654         742             471             

Sikringstransaktioner -3                -36             26               6                 10               -             

Minoritetsinteresser 45               18               76               94               19               28               

Skat af egenkapitalbevægelsen -             -             -             -2                -26             26               

Totalindkomst 783             433             516             2.089         959             736             

Handel med egne kapital andele 17               5                 -72             -150           27               -32             

Omkostningsført værdi af aktieoptioner 18               28               36               14               8                 4                 

Betalt udbytte til aktionærer/minoritetsinteresser -259           -207           -313           -209           -104           -136           

Til-/afgang af minoritetsandele 4                 5                 20               -             68               2                 

Forskydning mellem majoritets- og minoritetsandele -             -             -             -             -             -             

Egenkapital pr. 31/12-20xx 8.791         8.228         7.964         7.777         6.033         5.075         

Egenkapitalopgørelse 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Egenkapital pr. 1/1-20xx 8.228         7.964         7.777         6.033         5.075         4.501         

Transaktioner med ejerne:

Handel med egne kapital andele 17               5                 -72             -150           27               -32             

Betalt udbytte til aktionærer/minoritetsinteresser -259           -207           -313           -209           -104           -136           

Transaktioner med ejere: -242           -202           -385           -359           -77             -167           

Totalindkomst:

Overført resultat 512             322             1.004         1.966         950             574             

Valutakursreguleringer 229             129             -552           31               8                 104             

Sikringstransaktioner -3                -36             26               6                 10               -             

Skat af egenkapitalbevægelsen -             -             -             -2                -26             26               

Totalindkomst: 738             415             478             2.001         942             703             

Omkostningsført værdi af aktieoptioner 18               28               36               14               8                 4                 

Egenkapital pr. 31/12-20xx excl. Minoritetsinteresser 8.742         8.205         7.906         7.689         5.948         5.041         

Minoritetsinteresser 45               18               76               94               19               28               

Valutakursreguleringer af minoritetsinteresser -             -             -38             -6                -2                4                 

Til-/afgang af minoritetsandele 4                 5                 20               -             68               2                 

Minoritetsinteresser ialt 49               23               58               87               85               34               

Egenkapital pr. 31/12-20xx 8.791         8.228         7.964         7.777         6.033         5.075         
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Bilag 10 - Analyse af vækst og permanente overskud 

 

  

Resultatopgørelse 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsætning 11.732       11.168       13.700       13.908       11.537       10.024       

Omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer 4.158          3.884          4.766          4.036          3.731          3.350          

Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger 1.896          1.757          2.260          2.206          1.932          1.870          

Øvrige eksterne omkostninger 1.177          1.221          1.380          1.506          1.189          1.004          

Personaleomkostninger 2.894          2.971          3.172          2.955          2.731          2.540          

Af- og nedskrivninger 989             953             871             685             717             615             

Core DO fra salg før skat 618             382             1.251          2.520          1.237          646             

Skat af årets resultat 275             206             465             700             432             268             

+ Skattefordel på netto renteomkostninger 4                  11                -2                -5                8                  11                

- Skat på andet driftsoverskud -44              -49              -63              -47              -47              -67              

Core DO fra salg efter skat 383             214             851             1.872          844             435             

Andre driftsindtægter 175             194             251             186             168             239             

Skat herpå 44                49                63                47                47                67                

Resultat fra associerede virksomheder 36                22                35                33                30                28                

Core andet DO efter skat 167             168             223             173             151             200             

Regulering af finansielle instrumenter efter skat -3                -36              26                6                  10                -              

Valutakursregulering datterselskaber efter skat 229             129             -552            31                8                  104             

Skat af egenkapitalbevægelsen -              -              -              -2                -26              26                

UP ialt 226             93                -526            35                -8                129             

Totalindkomst fra driften 776             475             548             2.079          986             764             

2010 2009 2008 2007 2006

Core DO fra salg efter skat 4,4% 2,6% 11,3% 31,0% 15,7%

Core andet DO efter skat 1,9% 2,0% 3,0% 2,9% 2,8%

UP ialt 2,6% 1,1% -7,0% 0,6% -0,2%

ROIC 9,0% 5,8% 7,3% 34,5% 18,4%
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Bilag 11 - Udvikling i energipriser 
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Bilag 12 - 10 årig statsobligation 

 

Kilde: http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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Bilag 13 - Beregning af BETA 

 

Kurs Kurs Varians Varians

Dato OMX ROCK-B OMX ROCK-B STDEV STDEV

10-03-2011 466,68 635,00 -0,0083 -0,0451 OMX ROCK-B

09-03-2011 470,57 665,00 0,0037 -0,0089 0,01582 0,03028

08-03-2011 468,83 671,00 0,0013 0,0083

07-03-2011 468,22 665,50 0,0020 0,0160 CORREL 0,534973

02-03-2011 467,30 655,00 -0,0067 0,0000

01-03-2011 470,44 655,00 -0,0067 0,0283 BETA 1,0237

28-02-2011 473,64 637,00 0,0244 0,0358

24-02-2011 462,34 615,00 -0,0019 0,0024

23-02-2011 463,25 613,50 -0,0065 -0,0121 STDEV STDEV

22-02-2011 466,29 621,00 -0,0017 0,0049 OMX ROCK-B

21-02-2011 467,10 618,00 -0,0072 -0,0088 0,01811 0,03327

18-02-2011 470,51 623,50 0,0041 -0,0008

17-02-2011 468,58 624,00 -0,0062 -0,0119 CORREL 0,552754

16-02-2011 471,52 631,50 -0,0006 0,0072

15-02-2011 471,82 627,00 0,0141 0,0245 BETA 1,0155

11-02-2011 465,27 612,00 0,0069 0,0149

10-02-2011 462,10 603,00 -0,0134 -0,0195

09-02-2011 468,40 615,00 0,0140 0,0016 STDEV STDEV

08-02-2011 461,93 614,00 -0,0016 -0,0041 OMX ROCK-B

07-02-2011 462,69 616,50 0,0049 -0,0136 0,01271 0,02208

04-02-2011 460,44 625,00 -0,0006 0,0113

03-02-2011 460,72 618,00 -0,0034 -0,0252 CORREL 0,549626

02-02-2011 462,31 634,00 -0,0123 -0,0171

01-02-2011 468,06 645,00 0,0129 0,0047 BETA 0,9544

31-01-2011 462,11 642,00 -0,0105 -0,0100

28-01-2011 467,03 648,50 -0,0041 -0,0023

27-01-2011 468,97 650,00 0,0075 0,0252 Estimeret beta 1,1000

26-01-2011 465,50 634,00 0,0067 -0,0070 Gnms real beta 0,9979

25-01-2011 462,38 638,50 0,0010 -0,0139

24-01-2011 461,93 647,50 0,0045 -0,0219

21-01-2011 459,87 662,00 -0,0082 0,0030

20-01-2011 463,67 660,00 -0,0141 -0,0045

19-01-2011 470,32 663,00 -0,0099 -0,0243

18-01-2011 475,02 679,50 0,0235 0,0119

14-01-2011 464,13 671,50 0,0020 0,0113

13-01-2011 463,18 664,00 -0,0169 -0,0264

12-01-2011 471,14 682,00 -0,0031 0,0000

11-01-2011 472,63 682,00 0,0092 0,0081

10-01-2011 468,31 676,50 -0,0002 -0,0458

05-01-2011 468,39 709,00 0,0009 -0,0221

04-01-2011 467,97 725,00 0,0132 0,0049

03-01-2011 461,89 721,50 0,0094 0,0381

BETA - 5 ÅRIG

BETA - 3 ÅRIG

BETA - 1 ÅRIG
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Bilag 14 - Budget 

 

BUDGET

Terminal

periode

2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T

Nettoomsætning 11.537        13.908         13.700         11.168       11.732        11.849        11.968         12.267        12.635         13.014         13.274             

Vækst 15,09% 20,55% -1,50% -18,48% 5,05% 1,00% 1,00% 2,50% 3,00% 3,00% 2,00%

CORE overskud fra salg før skat 1.237           2.520            1.251            382             618              59                 60                  184              442               455               863                   

OG CORE Overskud fra salg før skat (%) 10,72% 18,12% 9,13% 3,42% 5,27% 0,50% 0,50% 1,50% 3,50% 3,50% 6,50%

Effektiv skatteprocent 31,79% 25,72% 31,99% 43,98% 38,11% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00%

CORE Overskud fra salg efter skat 844              1.872            851               214             383              37 38 116 279 287 544

Andet driftsoverskud efter skat 151              173               223               168             167              170              172               175              178               180               183                   

OG Andet driftsoverskud efter skat (%) 1,30% 1,24% 1,63% 1,50% 1,43% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Dirty Surplus -8,3 35,2 -526 93 226 228              231               233              235               238               240                   

Dirty Surplus (%) -0,07% 0,25% -3,84% 0,83% 1,93% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Totalindkomst fra driften 986              2.079            548               475             776              435              441               524              691               705               966                   

NFO/NFI 25                 -16                -6                  32               13                 10 12 12 12 12 12

Koncernresultat 961              2.095            554               443             763              425              429               512              679               693               954                   

Lånerente, r -12,29% 1,81% 1,70% 21,58% 9,38%

Minoritetsinteresser 1,98% 4,49% 13,72% 6,32% 3,28% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90%

Balance

Anlægskapital 4.959           6.023            7.312            7.613         8.478           7.702           7.181            6.134           6.318            6.507            6.637                

Arbejdskapital 476              610               1.092            467             733              592              598               613              632               651               664                   

NDA 5.435           6.633            8.404            8.080         9.211           8.295           7.779            6.747           6.949            7.158            7.301                

Anlægskapital / Salg 0,420           0,395            0,487            0,668         0,686           0,650           0,600            0,500           0,500            0,500            0,500                

Arbejdskapital / Salg 0,044           0,039            0,062            0,070         0,051           0,050           0,050            0,050           0,050            0,050            0,050                

1/AOH 0,464           0,434            0,549            0,738         0,737           0,700           0,650            0,550           0,550            0,550            0,550                

AOH 2,153           2,305            1,822            1,355         1,357           1,400           1,500            1,700           1,900            2,000            2,000                

FGEAR -0,036         -0,128          -0,045          0,018         0,016           -0,030         -0,030          -0,030         -0,030          -0,030          -0,030              

Pengestrømsopgørelse

Totalindkomst fra driften 986              2.079            548               475             776              435              441               524              691               705               966                   

Ændr. I NDA 155              1.198            1.771            -324           1.131           -916             -515              -1.032         202               208               143                   

FCF 831              882               -1.223          799             -355             1.352           956               1.556           489               496               823                   

BudgetperiodeHistoriske tal
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Bilag 15 - Indeks brændstof 
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Bilag 16 - Ledighed og lønudvikling 
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