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1 Indledning 

1.1 Problemstilling 

Gennem det seneste år er Rockwool-aktien steget kraftigt. Fra et niveau omkring kurs 500 i 

2012 og de foregående tre år til et niveau over kurs 1.000 i begyndelsen af 2014. I forhold til 

OMXC20 indekset er der også tale om en større stigning. 

 

 

Figur 1 Rockwools kursudvikling sammenholdt med OMXC20 indekset. Kilde: Rockwool (2014, 27. april). 

 

Ud fra en investors synsvinkel kunne det derfor være interessant at undersøge baggrunden for 

den store stigning i Rockwool-aktien. Er der tale om en forbedring af økonomien i 

byggebranchen, eller er det den store interesse og fokus på energi- og miljøteknologi, der har 

drevet aktien i vejret? Kan denne udvikling i aktiekursen retfærdiggøres, har aktien fortsat 

potentiale, eller er den overvurderet? 

 

1.2 Problemformulering 

Ovenstående problemstillinger kan sammenfattes i følgende problemformulering: 
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Hvad er baggrunden for den store stigning i Rockwool-aktien og kan vækstforventningerne 

underbygges af en strategisk analyse? 

 

Herunder besvares følgende spørgsmål: 

 Hvilke samfundsmæssige forhold har indflydelse på Rockwool? 

 Hvilke branche- og konkurrencemæssige forhold har indflydelse på Rockwool? 

 Hvilke ressourcer og kompetencer har Rockwool, som kan sikre dem en 

konkurrencemæssig fordel? 

 Hvordan har Rockwools økonomiske udvikling været de seneste år og hvordan forventes 

den i fremtiden? 

 Hvilken underliggende vækst ligger implicit i den nuværende kurs og er den realistisk? 

 Hvad er Rockwools fundamentale værdi, og hvor følsom er den over for ændringer i 

budgetforudsætningerne?  

 

1.3 Afgrænsning 

Opgaven vil fokusere på Rockwools isoleringsdivision, som udgør ca. 80 % af den samlede 

omsætning, og kun i begrænset omfang inddrage de øvrige forretningsområder. 

 

Opgaven vil udelukkende basere sig på eksterne informationskilder, hvilket er, hvad investorer 

normalt har til rådighed og dermed i tråd med den anlagte indgangsvinkel i indledningen. 

 

Indsamling af information er afsluttet den 30. april 2014. 

 

1.4 Metode 

Grundlæggende kan man skelne mellem relative og absolutte modeller til værdiansættelse. 

Relative modeller benytter sig af multipler fra sammenlignelige virksomheder, hvorimod 

absolutte modeller kræver budgettering og tilbagediskontering af pengestrømme.1 

                                                      
1
 Sørensen (2009) s. 25 
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Relativ værdiansættelse (multipler) 

Anvendelse af multipler er en forholdsvis simpel metode til værdiansættelse. Der udvælges 

nogle virksomheder (peer group), som matcher den, man ønsker at værdiansætte 

(målvirksomheden). Ud fra forskellige værdiindikatorer (omsætning, overskud, bogført værdi 

mv.) beregnes multipler (P/S, P/E, P/B mv.) for peer group, og et gennemsnit af disse anvendes 

så for at finde værdien af målvirksomheden.2 

 

Metoden benytter sig af markedets information og forventninger. Det kan være en fordel i 

forhold til de absolutte modeller, som kan være mere subjektive. I forhold til denne opgave kan 

det dog også være et problem, idet jeg vil forsøge at finde ud af, om Rockwool er korrekt 

værdiansat. Ved at anvende multipler indgår markedets værdiansættelse af peer group til 

værdiansættelse af Rockwool. Men hvis Rockwool er forkert værdiansat, kunne det måske også 

tænkes, at peer group var forkert værdiansat.3  

 

Absolut værdiansættelse (fundamentalanalyse) 

I modsætning til multipelanalysen kræver fundamentalanalysen mere indsamling og analyse af 

information. På baggrund af dette opstilles budgetter, som tilbagediskonteres for at give 

værdien af virksomheden. Der er forskellige værdielementer, der kan budgetteres og 

tilbagediskonteres: 

  

Dividendemodellen er den mest simple model, som tilbagediskonterer fremtidige 

dividendeudbetalinger, som er præcis det, ejerne modtager. Dividende er dog ikke et udtryk for 

værdiskabelse, men for fordeling af værdi og her kan dividendepolitiske overvejelser spille ind. 

Metoden anvendes sjælendt i praksis og kun ved virksomheder med en meget fast 

udbyttepolitik.4 

                                                      
2
 Sørensen (2009) s. 31 

3
 Sørensen (2009) s. 32 

4
 Penman (2013) s. 114 
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Cashflowmodellen er måske den i praksis mest benyttede model. Modellen diskonterer 

fremtidigt cashflow, hvilket er, hvad der maksimalt er til rådighed for ejere og fordringshavere. 

Problemet er, at investeringer i modellen betragtes som et værditab, selvom de skaber 

fremtidig værdi. Dette kræver så en forholdsvis lang budgetteringsperiode at opfange.5  

 

Residualindkomstmodellen tager udgangspunkt i de bogførte værdier, og benytter disse som et 

anker, hvortil der lægges nutidsværdien af de forventede fremtidige residualindkomster, som 

er indkomster ud over afkastkravet. Der tages således direkte udgangspunkt i budgettering af 

resultater. Metoden sikrer, at vækst i overskud kun skaber værdi hvis væksten kommer fra 

investeringer, der afkaster mere end afkastkravet. Til gengæld lægger modellen forholdsvis stor 

vægt på den bogførte værdi, hvilke stiller krav til kvaliteten af regnskabet, hvor 

regnskabspraksis og evt. manipulation kan spille ind. Residualindkomstmodellen betegnes også 

nogle steder som EVA-modellen (Economic Value Added).6  

 

Cashflowmodellen og residualindkomstmodellen kan begge anvendes i en direkte eller 

indirekte version. Den direkte beregner værdien af egenkapitalen direkte ved de 

pengestrømme, der tilfalder ejerne. Den indirekte beregner værdien af hele virksomheden og 

fratrækker derefter værdien af gælden, fokus er således her på driftsaktiviteterne og ikke de 

finansieringsmæssige forhold.7  

 

Hovedvægten i opgaven vil være på fundamentalanalysen, hvor der anvendes den indirekte 

residualindkomstmodel. Multipler vil blive anvendt som et supplement og en test af værdien 

fundet ved fundamentalanalysen. 

 

                                                      
5
 Penman (2013) s. 120 

6
 Penman (2013) s. 161 

7
 Sørensen (2009) s. 25 
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Opgavens struktur vil derfor i væsentlighed følge den almindelige tredelte struktur for en 

fundamentalanalyse:8 

 

 

Figur 2 Opgavens struktur. 

 

I kapitel 2 præsenteres virksomheden Rockwool kort, herunder Rockwools historie og 

segmenter. 

 

Kapitel 3 indeholder den strategiske analyse og har til formål at undersøge, hvordan værdien 

skabes i Rockwool. Afsnittet er opdelt i en ekstern og en intern del efter hvilke faktorer, 

Rockwool har og ikke selv har indflydelse på. Den eksterne del omfatter både en analyse på 

samfundsniveau og på brancheniveau. På samfundsniveau anvendes PESTEL-modellen 

(Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) og på brancheniveau anvendes 

Porters five forces. Den interne del har til formål at undersøge Rockwools ressourcer, 

kompetencer og anvendelse af disse og vurdere dem ud fra VRIN-modellen (Value, Rarity, 

Inimitability, Non-substitutability). Afsnittet sammenfattes i en SWOT-analyse (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats).  

                                                      
8
 Sørensen (2009) s. 21 

Analyse 
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I regnskabsanalysen i kapitel 4 analyseres hvordan værdien i Rockwool er realiseret i løbet af de 

seneste år. Først reformuleres de seneste fem års regnskaber til analysebrug. Dernæst tager 

analysen udgangspunkt i en dekomponering af afkastningsgraden i henhold til Du-Pont- 

pyramiden. Til slut sammenlignes overordnet med Rockwools største konkurrenter. 

 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen udarbejdes i kapitel 5 budgetter 

for de kommende år. Budgetterne tager udgangspunkt i de centrale finansielle og ikke-

finansielle værdidrivere, der er identificeret i de foregående kapitler. 

 

Kapitel 6 behandler kapitalomkostningerne, som bl.a. fastlægges ved hjælp af CAPM (Capital 

Asset Pricing Model). 

 

Kapitel 7 indeholder selve værdiansættelsen med udgangspunkt i residualindkomstmodellen 

suppleret med multipler. Værdiansættelsen afsluttes med en følsomhedsanalyse. 

 

Til sidst afrundes opgaven med en konklusion i kapitel 8. 
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2 Virksomhedspræsentation 

2.1 Historie9 

Rockwools historie begynder i 1909 da murermester H. J. Henriksen og teglværksejer V. Kähler 

danner H. J. Henriksen & V. Kähler I/S, der omfatter grusgrave, mergelgrave, brunkulslejre, 

teglværk mv. I 1935 køber firmaet rettigheder til produktion og salg af stenuld i Skandinavien, 

og der etableres fabrikker i Danmark, Sverige og Norge. I 1950’erne udvides til Tyskland, i 

1960’erne til Finland og Schweiz og i 1970’erne Frankrig og Storbritannien.  

 

I 1962 bliver familierne Henriksen og Kähler enige om at dele virksomheden. Henriksen 

beholder grusgrave og gasbetondelen, der senere bliver til H+H International. Familien Kähler 

koncentrerer sig om stenuldsproduktionen. 

 

1970’erne er gode år for Rockwool pga. oliekrisen, der fører til fokus på energibesparelser og 

isolering. I 1980’erne udvides anvendelsen af stenuld til gulv-, væg- og loftplader og andre 

produkter bl.a. i gartneribranchen. 

 

Gennem 1990’erne ekspanderer Rockwool geografisk med fabrikker i Nordamerika, Polen, 

Ungarn, Tjekkiet, Rusland, Italien og Spanien. 

 

I år 2000 begynder Rockwool sin ekspansion i Asien med den første fabrik i Malaysia. 

 

Rockwool børsnoteres i 1996. 

 

2.2 Ejerforhold 

Aktierne er opdelt i A- og B- aktier, hvor A-aktierne udgør 51,1 % af kapitalen og har 10 

stemmer mod B-aktierne, der udgør 48,9 % af kapitalen og har 1 stemme.10 Herigennem har 

                                                      
9
 Rockwool (2014, 26. april) 

10
 Rockwool (2013) s. 29 
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Kähler-familien fortsat stor indflydelse på koncernen primært gennem Rockwool Fonden men 

også personligt. Figur 3 viser aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen eller 

stemmerne: 

 

 

Figur 3 Aktionærer der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen eller stemmerne. Kilde: Rockwool (2013) s. 56. 

 

2.3 Forretningssegmenter 

Rockwool er opdelt i to forretningsområder: Isoleringsområdet, der i 2013 udgjorde 80 % af 

omsætningen, og Systems Division, der udgjorde 20 % af omsætningen. Isoleringsområdet 

omfatter bygningsisolering, industriel og teknisk isolering. Systems Division omfatter ROCKFON 

akustiklofter, ROCKPANEL facadebeklædning, GRODAN dyrkningssubstratet samt specialfibre til 

støj- og vibrationsbekæmpelse. 

 

 

Figur 4 Rockwools nettoomsætning fordelt på forretningssegmenter. Kilde: Rockwool (2009-2013). 
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Som det fremgår af figur 4 har begge forretningsområder har haft positiv udvikling i 

omsætningen de seneste år. Fordelingen mellem de to områder har været nogenlunde 

konstant i perioden, hvor Isoleringssegmentet har udgjort mellem 80 % og 82 %. 

 

 

Figur 5 Rockwools EBIT-margin fordelt på forretningssegmenter. Kilde: Rockwool (2009-2013). 

 

Udviklingen i EBIT-marginen ses i figur 5. Systems-segmentet har ligget højest i hele perioden, 

men der er sket end indsnævring de seneste år. 

 

2.4 Geografiske segmenter 

Rockwools omsætning var i 2013 fordelt med 59 % i Vesteuropa, 24 % i Østeuropa og Rusland 

og 17 % i Nordamerika og Asien. 
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Figur 6 Rockwools nettoomsætning fordelt på geografiske segmenter. Kilde: Rockwool (2009-2013). 

 

Figur 6 viser tydeligt, at omsætningsvæksten de seneste år er drevet af Østeuropa og Rusland 

samt Nordamerika og Asien.  

 

Rockwool er placeret tæt kunderne på alle markeder med sine 27 fabrikker til produktion af 

stenuld og egne salgskontorer: 

 

 

Figur 7 Rockwools lokationer. Kilde: Rockwool (2014, 8. januar) s. 4. 
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3 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at identificere de ikke-finansielle værdidrivere, der har 

indflydelse på Rockwools udvikling. Analysen begynder med de overordnede samfundsmæssige 

forhold, dernæst de branchemæssige forhold og konkurrencekræfter for til sidst at se på selve 

Rockwools ressourcer og kompetencer. 

 

3.1 Samfundsforhold 

De samfundsmæssige forhold analyseres ud fra PESTEL-modellen (Political, Economic, Social, 

Technological, Environmental, Legal).11 Der kan være et vist sammenfald mellem politik og 

lovgivning, ligesom meget af politikken og lovgivningen har med miljømæssige forhold og 

regulering at gøre. Men formålet er at komme rundt om de væsentligste faktorer, der kan have 

betydning for Rockwools fremtid, og knapt så vigtigt i hvilken kasse de passer ind. 

 

Politik 

Der er for tiden stor politisk fokus på energieffektivitet. Senest er EU’s 

energieffektivitetsdirektiv trådt i kraft 1. januar 2014. Dette sigter på en energibesparelse på 

1,5 % årligt hos slutbrugerne fra og med 2014 og en årlig renovering af 3 % af de statsejede 

bygningers m2. Nationale programmer i Tyskland og Frankrig har allerede understøttet 

energirenoveringer i flere år.12  

 

Ud over målet om øget energieffektivitet har støtteordningerne også til hensigt at skabe job i 

en byggesektor, som for tiden har det svært. Således er 70 % af omsætningen i EU 

renoveringsprojekter, mens kun 30 % er nybyggeri.13 

 

Der kan dog være en risiko for, at pres på de offentlige budgetter kan betyde tilbagerulning af 

de offentlige renoveringsprogrammer.14 

                                                      
11

 Johnson, Whittington & Scholes (2011) s. 50 
12

 Rockwool (2013) s. 6 
13

 Rockwool (2013) s. 6 
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Økonomi 

Den generelle økonomiske vækst har selvfølgelig indflydelse på Rockwools værdiskabende 

evne, men i særdeleshed byggekonjunkturerne har indflydelse. Det sås efter finanskrisen i 

2008, hvor byggeriet gik fuldstændigt i stå. Der er dog nu en bedring af de vesteuropæiske 

byggekonjunkturer, hvor specielt det franske og tyske marked er positivt påvirkede af de 

omfattende statslige renoveringsinitiativer. 15 

 

Vesteuropa er det vigtigstå område for Rockwool, hvor koncernen har 59 % af sin omsætning og 

18 af sine 27 fabrikker. Desuden har Europa den teknologiske førertrøje i isoleringsbranchen, og 

det ville derfor få alvorlige konsekvenser, hvis Rockwool mister fodfæste her.16 

 

Et nærliggende vækstområde er Østeuropa og Rusland. Der er stor vækst i Polen, som har 

ambition om at indhente det vestlige niveau for isolering. Polen er blandt de fire største 

isoleringsmarkeder i Europa pga. sit høje indbyggertal og rimelige standarder og krav til 

bygninger.17 Der er også et stort byggeboom i Rusland, hvor der er politisk pres for at gøre 

Rusland mere energieffektivt. 18  

 

Konflikten mellem Europa og Rusland kan dog være en trussel og risikere at standse det 

europæiske opsving.19 Etablering i Østeuropa og Rusland har også vist sig at være en langvarig 

proces og give udfordringer i forhold til myndighederne. I Rusland har der f.eks. været 

problemer med myndighederne, som beskyldte Rockwool for at ødelægge miljøet, støje og 

behandle medarbejdere dårligt. Her spiller kulturel forståelse, lokal tilstedeværelse og gode 

relationer til myndighederne en vigtig rolle. 20 

                                                                                                                                                                           
14

 Ravn (2013, 7. oktober) 
15

 Hansen (2014, 25. februar) 
16

 Villadsen (2013, 12. juni) 
17

 Winkler (2014, 27. marts) 
18

 Kongskov (2013, 13. maj) 
19

 Steno (2014, 21. marts) 
20

 Kongskov (2013, 30. maj) 
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Et andet vækstmarked er Nordamerika, der har været domineret af glasuld og skumplast, men 

hvor der er en tendens til at gå over til stenuld, pga. øget fokus på brandsikker isolering. Her 

kan Rockwool nu også ved køb af Chicago Metallic i 2013 tilbyde komplette løsninger inden for 

loftspaneler, hvilket konkurrenterne dog allerede gør.21 

 

På længere sigt har Asien stor betydning. Nybyggeriet i Asien vil helt overskygge resten af 

verden i de kommende år, men stiller store krav til investeringer. BRIK-landene (Brasilien, 

Rusland, Indien og Kina) har dog i øjeblikket aftagende vækstrater, ustabile valutakurser og 

manglende fremskridt mht. regulering og standarder.22 

 

I forhold til mange andre brancher har energipriserne en dobbeltrettet virkning på 

isoleringsbranchen. For alle virksomheder har de stigende energipriser betydet stigende 

produktionsomkostninger i form at energi og transport. Stigende energipriser betyder dog også 

en øget fokusering på energibesparelse og dermed efterspørgsel efter isoleringsprodukter. 

Rockwool er specielt følsom over for prisen på koks, som er den primære energikilde i 

stenuldsproduktionen. De seneste år er prisen på koks faldet, som det fremgår af figur 8. 

 

                                                      
21

 Ravn (2013, 7. oktober) 
22

 Svansø (2014, 3. februar) 
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Figur 8 Udviklingen i energipriser. Kilde: Rockwool (2014, 8. januar) s. 12. 

 

Sociale forhold 

Som nævnt har den stigende befolkningsvækst i specielt Asien indvirkning på nybyggeriet. Men 

også den stigende velstand her og i Østeuropa og Rusland har betydning for efterspørgslen 

efter komfortable boliger og dermed isolering. Overalt er der et større holdningsmæssigt fokus 

på energi og energibesparelser. 

 

Ud over isolering mod kulde bliver isolering også mere og mere brugt som isolering mod varme 

og dermed nedbringelse af omkostningerne til aircondition. Her er fortsat et stort potentiale, 

som øget markedsføring kan skabe opmærksomhed omkring.23 

 

Teknologi  

Ifølge en undersøgelse fra McKinsey (figur 9) ligger det største omkostningseffektive potentiale 

for CO2 besparelser i moderniseringen af den eksisterende bygningsmasse.  

 

                                                      
23

 Villadsen (2013, 12. juni) 
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Figur 9 CO2 besparelse. Kilde: Rockwool (2013, 19. marts) s. 57. 

 

Miljø 

Ud over de offentlige energirenoveringstiltag er flere danske virksomheder (Rockwool, Velux, 

Danfoss, Grundfoss) for nylig gået sammen i projekt Better Home for at skubbe gang i 

byggebranchen. Projektet skal tilbyde færdige renoveringskoncepter med isolering, vinduer, 

pumper og armaturer finansieret ved energibesparelser.24 

 

Lovgivning 

De fleste lande har omfattende lovgivning, der regulerer byggebranchen. Her tænkes på 

bygningsreglementer, lovgivning vedr. energieffektivitet, brandsikkerhed og akustik. 

 

I Kina er der for øjeblikket stor fokus på vedtagelsen af et nyt brandregulativ, som dog er 

trukket ud, hvilket har været medvirkende til, at Rockwool har udskudt beslutningen om endnu 

en kinesisk fabrik.25 

 

                                                      
24

 Tholstrup (2014, 2. april) 
25

 Steno (2014, 21. marts) 
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3.2 Brancheforhold 

Analysen af de branchemæssige forhold tager udgangspunkt i Porters five forces model, der 

beskriver branchens attraktivitet ud fra fem konkurrencekræfter: Konkurrenceintensiteten, 

adgangsbarrierer, konkurrence fra substituerende produkter, kundernes forhandlingsstyrke og 

leverandørnes forhandlingsstyrke.26 Formålet er at identificere hvilke konkurrencekræfter, der 

er i spil, hvilken konkurrencemæssig fordel Rockwool har og varigheden af denne. 

 

Branchen defineres her som hele isoleringsbranchen omfattende stenuld, glasuld og skumplast. 

Stenuld og glasuld betegnes også under et som mineraluld. 

 

Isoleringsmarkedet udgør ca. 190 mia. kr. på verdensplan og kan opdeles som i figur 10. 

 

 

Figur 10 Isoleringsmarkedet opdelt på geografi og produkter. Kilde: Rockwool (2013, 28. november) s. 16. 

 

Stenuld udgør således ca. 20 % af isoleringsmarkedet på verdensplan, hvilket dog dækker over 

store regionale forskelle. I Vesteuropa er andelen af stenuld ca. 30 % og i Østeuropa 40 %, 

hvorimod andelen af glasuld begge steder er 20 %. I Nordamerika udgør stenuld under 5 % af 

                                                      
26

 Johnsen, Whittington & Scholes (2011) s. 54 
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markedet, som er næsten lige delt mellem glasuld og skumplast. Asien er fortsat domineret af 

skumplast og her udgør stenuld og glasuld begge kun ca. 15 %.27  

 

Konkurrenceintensiteten 

De største aktører på isoleringsmarkedet er: 

 

Franske Saint-Gobain producerer både glasuld, stenuld og skumprodukter under mærket Isover. 

Ud over isolering producerer Saint-Gobain også andre bygningsmaterialer som gips, rør og glas 

samt emballage. Saint-Gobain er hovedsageligt koncentreret omkring Europa, men har også 

omsætning i Nordamerika og Asien. Saint-Gobain havde i 2013 en samlet omsætning på 313 

mia. kr. Isoleringsprodukter indgår sammen med gips i segmentet ”Construction Products – 

Interior Solutions” som i 2013 havde en omsætning på 44 mia. kr. Saint-Gobain er dermed 

verdensleder inden for isolering og mineraluldsisolering.28 

  

Rockwool er den næststørste på isoleringsmarkedet med en samlet omsætning på 15 mia. kr., 

hvor isolering udgør hovedparten med 12 mia. kr. Rockwool producerer kun stenuld og er 

verdens største stenuldsproducent.29 

 

Irske Kingspan producerer primært isolering af skumplast med fokus på Europa. Den samlede 

omsætning i 2013 udgjorde 13 mia. kr., hvoraf isoleringssegmentet tegnede sig for 11 mia. kr.30 

 

Knauf Gips KG har hovedsæde i Tyskland og producerer alle typer isolering men også andre 

byggematerialer. Samlet omsætning i 2012 var 45 mia. kr.,  hvoraf isolering udgjorde 9 mia. 

kr.31 Knauf har i de seneste år holdt sit indtog på de nordiske markeder med en aggressiv 

prispolitik.32 

                                                      
27

 Rockwool (2013, 28. november) s. 9-12 
28

 Saint-Gobain (2014, 20. februar) 
29

 Rockwool (2013) 
30

 Kingspan (2014, 24. februar) 
31

 Knauf (2014, 26. april) 
32

 Steno (2014, 21. marts) 
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Owens Corning producerer tag, isolering og glasfiber og havde i 2013 en samlet omsætning på 

30 mia. kr., hvoraf isolering udgjorde 9 mia. kr. Owens Corning sælger sort set kun i USA og 

Canada.33 

 

Spanske Uralita producerer en lang række byggematerialer, som isolering, gips, rør og tag. 

Uralita producerer glasuld og skumprodukter under navnet URSA. Samlet omsætning i 2013 var 

4,3 mia. kr. Isolering indgår sammen med gips i segmentet ”Interior Solutions”, som i 2013 

havde en omsætning på 3,7 mia. kr. Fokus er på Vest- og Centraleuropa (73 %) samt Østeuropa 

og Rusland (27 %).34 

 

Finske Paroc producerer udelukkende stenuld og havde i 2012 en omsætning på 3,2 mia. kr.  

Paroc opererer i Finland og nærområderne.35 

 

Isoleringsbranchen og byggebranchen betegnes normalt som cykliske markeder, som er  

meget konjunkturfølsomme. Der er generelt høj konkurrenceintensitet pga. store investeringer 

i fabrikker og ledig kapacitet i Europa som følge af den nuværende afmatning i byggebranchen. 

De skærpede krav til energianvendelse og de offentlige støtteordninger har dog mindsket 

prispresset i Europa en del.36 

 

Adgangsbarrierer 

Stenuldsproduktion er en relativt kompliceret proces, og der er høje kapitalkrav til etablering af 

produktions- og distributionsapparat. En fabrik koster typisk godt 900 mio. kr. og tager lang tid 

at etablere.37  

 

                                                      
33

 Owens Corning (2014, 12. februar) 
34

 Uralita (2014, 28. februar) 
35

 Paroc (2014, 26. april 2014) 
36

 Hansen (2014, 25. februar) 
37

 Steno (2014, 21. marts) 
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Desuden spiller de teknologiske patenter og indarbejdede brands også en stor rolle for 

adgangen til markedet.  

 

Konkurrence fra substituerende produkter 

Andre bygningsmaterialer som beton, aluminium og højisoleringsvinduer kan i større eller 

mindre grad være substituerende til de mere udviklede produkter som loft- og facadepaneler, 

som Rockwool og andre isoleringsproducenter markedsfører. 

 

For Rockwool, som kun producerer stenuld, kan glasuld og skumplastisolering også betragtes 

som direkte substituerende produkter. Der er hård konkurrence de forskellige typer imellem, 

og der gøres meget ud af at fremhæve produkternes forskellige egenskaber. En dom fra Sø- og 

handelsretten har f.eks. for nylig dømt Rockwool til at tilbagekalde kritiske udtalelser om 

isoleringsmaterialer baseret på skumplast.38 

 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Gennem de seneste år er der sket en betydelig konsolidering i kundekredsen i form af 

etablering af større kæder inden for byggematerialer. Derudover er der øget prispres som følge 

af overkapacitet.39 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Sten og koks er de vigtigste råvarer i produktionen, hvor især udviklingen i kokspriserne har 

betydning (jf. afsnit 3.1). 

 

3.3 Virksomhedsforhold 

Analysen har til formål at identificere Rockwools væsentligste ressourcer og kompetencer og 

vurdere disse ud fra VRIN-modellen (Value, Rarity, Inimitability, Non-substitutability).40 

                                                      
38

 Steno (2014, 21. marts) 
39

 Hansen (2014, 25. februar) 
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Rockwools væsentligste ressourcer og kompetencer er opført i figur 11 med angivelse af om de 

giver værdi for kunderne og en konkurrencemæssig fordel for Rockwool (Value), er sjældne i 

forhold til konkurrenterne (Rarity), er svære for konkurrenterne at efterligne (Inimitability), og 

om der er risiko for substitution (Non-substitutability). 

 

 

Figur 11 Vurdering af Rockwools ressourcer og kompetencer ud fra VRIN-modellen. 

 

Produktet 

Figur 12 viser stenulds egenskaber i forhold til de konkurrerende produkter glasuld og 

skumplast. Stenuld har specielt en fordel på brandsikkerhed, idet det har et højere smeltepunkt 

end glasuld og skumplast. Til gengæld er stenuld sværere at komprimere og giver derfor højere 

transportomkostninger. 

 

                                                                                                                                                                           
40

 Johnsen, Whittington & Scholes (2011) s. 89 
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Figur 12 Egenskaber ved stenuld, glasuld og skumplast. Kilde: Rockwool (2013, 19. marts) s. 50. 

 

Produktudbud 

Rockwools strategi er at styrke Systems divisionen og dermed flytte dele af virksomhedens 

produktudbud op i værdikæden, ved at sælge totalløsninger. Således er købet af Chicago 

Metallic i 2013 et led i denne strategi. Chicago Metallic producerer metalbæresystem til 

ROCKFONS støjdæmpende loftsisoleringspaneler. Ligeledes er købet af HECK Wall Systems i 

2013 en styrkelse af facadesystemerne.41 Der er dog også blandt konkurrenterne generelt øget 

fokus på totalløsninger. 

 

Produktudvikling 

Rockwool har et godt samspil mellem produktudvikling og de to fabrikker i Danmark. Her 

udnyttes den geografiske nærhed mellem produktudvikling og produktion. Den danske måde at 

samarbejde på, hvor indflydelse, kritik og ansvar er væsentlige elementer, har stor betydning 

for produktudviklingen. Rockwool har f.eks. afsat 10 % af medarbejdernes tid til arbejde med 

egne ideer. De høje logistikomkostninger retfærdiggør dog også, at der fortsat er to fabrikker i 

Danmark, trods det høje omkostningsniveau.42 

 

                                                      
41

 Rockwool (2013) s. 3 
42

 Lund (2014, 18. april) 
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Produktionsapparat 

Som vist i figur 7 i afsnit 2.4 har Rockwool mange fabrikker, som er placeret tæt på kunderne, 

og der er yderligere planlagt en i USA til åbning i 2014 og en i Kina, som dog er udskudt indtil 

videre. 

 

Finansiering 

Som det fremgår af regnskabsanalysen i afsnit 4.2 har Rockwool en meget høj soliditet. Høj 

soliditet er en af Kähler-familiens grundværdier, og Rockwool har et mål om en soliditet på 

minimum 50 %.43 

 

Den høje soliditet har været medvirkende til, at Rockwool er kommet godt ud af finanskrisen, 

hvor der har været mulighed for at slå til ved opkøbsemner og ekspansionsmuligheder og holde 

et forholdsvis højt investeringsniveau.44 

 

Organisation 

Som mange andre virksomheder har Rockwool også benyttet finanskrisen til at slanke og få en 

mere effektiv organisation.45 Der er således blevet færre direktører samt hurtigere og enklere 

beslutningsprocesser.46 Derudover har Rockwool efter danske forhold en ledelse med meget 

bred international profil.47 

 

Ud over de ovennævnte forhold har Rockwool også patenter og et attraktivt brand. Dog har de 

andre aktører også patenter og brands f.eks. Saint-Gobains meget kendte Isover. 
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 Rockwool (2013) s. 17 
44

 Japp (2014, 5. april) 
45

 Steno (2014, 21. marts) 
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 Villadsen (2013, 12. juni) 
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 Stihøj og Svenssen (2013, 3. juni) 
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3.4 Delkonklusion 

Den strategiske analyse kan sammenfattes i en SWOT-model (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats).48 De enkelte elementer er vurderet efter betydning for Rockwool, hvor 

(3) er af stor betydning og (1) er af mindre betydning. 

 

                                                      
48

 Johnsen, Whittington & Scholes (2011) s. 106 
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Figur 13 SWOT-analyse. 
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4 Regnskabsanalyse 

4.1 Reformulering af regnskaber 

Regnskabsanalysen er baseret på reformulering af de officielle regnskaber. Reformuleringen har 

til formål at adskille drifts- og finansieringsaktiviteter og derigennem forstå virksomheden, og 

hvordan den tjener penge. De reformulerede regnskaber findes i deres fulde udstrækning i bilag 

1. Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer. 

 

Egenkapitalopgørelser 

Formålet med reformulering af egenkapitalopgørelserne er en opdeling i transaktioner med 

ejerne og totalindkomst. Totalindkomst er den samlede værdiændring for ejerne og består af 

resultatet fra resultatopgørelsen samt de elementer, der er ført direkte på egenkapitalen (dirty 

surplus poster), som i dette tilfælde primært består af valutakursomregning. Transaktioner med 

ejerne har ingen direkte værdiskabende effekt, men er blot et udtryk for fordeling af værdi.  

 

Egenkapitalen er opgjort ekskl. minoritetsinteresser, som er klassificeres som forpligtelse. Fokus 

er dermed på aktionærernes andel af egenkapitalen. 

 

 

Figur 14 Reformulerede egenkapitalopgørelser. 

 

Den omkostningsførte værdi af udstedte aktieoptioner i de officielle regnskaber er indregnet 

under personaleomkostninger i resultatopgørelsen og modposteret på egenkapitalen.49 

Dermed er omkostningen i realiteten neutraliseret, når indkomsten opgøres på 

totalindkomstbasis. Derfor har jeg i reformuleringen reklassificeret denne til anden gæld.50 

                                                      
49

 Rockwool (2013) s. 61 
50

 Sørensen (2009) s. 157 

Reformulerede egenkapitalopgørelser

Mio. DKK 2009 2010 2011 2012 2013

Aktionærernes andel af egenkapital, primo 7.718 7.931 8.533 8.562 9.333

Transaktioner med ejere -202 -136 -376 -240 -239

Totalindkomst 415 738 405 1.011 377

Aktionærernes andel af egenkapital, ultimo (EK) 7.931 8.533 8.562 9.333 9.471
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Balancer 

De officielle balancer har deres hovedfokus på en likviditets- og forfaldsmæssig synsvinkel. 

Formålet med reformuleringen er derimod at få et overblik over, hvordan Rockwool anvender 

sin kapital (driftsaktiver og driftsforpligtelser) samt anskaffer denne kapital (finansielle aktiver 

og finansielle forpligtelser). 

 

 

Figur 15 Reformulerede balancer. 

 

Aktier i associerede virksomheder og pensionsaktiverne kunne være klassificeret i en særskilt 

gruppe som ikke-kernedriftsaktiver, idet afkastet ikke har direkte relation til 

nettoomsætningen.51 Af hensyn til overskueligheden, og taget i betragtning at disse beløb i 

Rockwools tilfælde ikke er af væsentlig størrelse, har jeg valgt at undlade dette. Rockwool har 

en stor likvid beholdning, hvoraf en del er allokeret som driftslikviditet svarende til 0,5 % af 

omsætningen og resten som finansielt aktiv. 

 

Resultatopgørelser 

Reformuleringen af resultatopgørelsen har ligeledes opdelt resultatet (på totalindkomstbasis) i 

driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteterne er opdelt efter hovedaktiviteter 

(produktion og handel med isoleringsprodukter) og andre aktiviteter (arbejde udført for egen 

                                                      
51

 Sørensen (2009) s. 181 

Reformulerede balancer

Mio. DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Driftsaktiver (DA) 11.627 11.106 12.431 12.893 13.127 14.013

Driftsforpligtelser (DF) 3.154 2.998 3.207 3.499 3.529 3.595

Netto driftsaktiver (NDA) 8.473 8.108 9.224 9.394 9.598 10.418

Finansielle forpligtelser (FF) 884 585 767 1.098 652 1.350

Finansielle aktiver (FA) 376 677 288 278 411 427

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 509 -92 479 820 241 923

Koncernegenkapital 7.964 8.200 8.745 8.574 9.357 9.495

Minoritetsinteresser (MIN) 246 269 212 12 24 24

Aktionærernes andel af egenkapitalen (EK) 7.718 7.931 8.533 8.562 9.333 9.471
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regning, licensindtægter, gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver, valutakursomregning mv.). Alle 

resultatelementer er opgjort på efterskatbasis ved allokering af skat til de enkelte poster. 

 

 

Figur 16 Reformulerede resultatopgørelser. 

 

4.2 Rentabilitetsanalyse 

Analysen af Rockwools lønsomhed tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen (ROE) og 

nedbryder denne i sine drivere ud fra DuPont-modellen: 

 

 

Figur 17 Du Pont pyramide. Frit efter Sørensen (2009) s. 255. 

 

Alle nøgletal er beregnet på baggrund af gennemsnitlige balanceværdier. 

Reformulerede resultatopgørelser

Mio. DKK 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 11.168 11.732 13.748 14.664 14.903

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 214 383 498 662 743

Andet driftsoverskud (efter skat) 261 393 -75 393 -331

Samlet driftsoverskud (efter skat) (DO) 475 776 423 1.054 413

Netto finansielle omkostninger (efter skat) (NFO) -32 -13 -35 -41 -35

Totalindkomst, koncern 443 763 388 1.013 378

Minoritetsinteresser -28 -25 17 -2 -1

Totalindkomst, aktionærer 415 738 405 1.011 377
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Niveau 1: Analyse af effekterne fra finansiel gearing 

Det ses af figur 18, at der har været store udsving i ROE gennem årene.  

 

 

Figur 18 Nøgletal niveau 1. 

 

Den finansielle gearing (FGEAR) målt som netto finansielle forpligtelsers andel af egenkapitalen 

har været meget lav gennem hele perioden, dog med en lille stigning de seneste tre år. 

Den væsentligste driver bag udviklingen er dog afkastningsgraden (ROIC). 

 

Niveau 2: Drivere bag driftsmæssig rentabilitet 

Figur 19 viser ROIC opdelt i overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Det 

ses, at OG også har store udsving gennem årene, hvorimod AOH er rimelig konstant, dog med 

en lille stigning de seneste tre år grundet bedre kapacitetsudnyttelse. 

 

 

Figur 19 Nøgletal niveau 2. 

 

Pga. de høje adgangsbarrierer og det kapitaltunge produktionsapparat har Rockwool en 

forholdsvis lav AOH. Dette burde dog opvejes af en relativ høj OG, hvilken dog er noget presset 

pga. den høje konkurrence som følge af den ledige kapacitet på markedet efter finanskrisen. 

 

Niveau 1 2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapitalforrentning (ROE) 5,3% 9,0% 4,7% 11,3% 4,0%

Egenkapitalforrentning (ROE før MIN) 5,5% 9,0% 4,5% 11,3% 4,0%

Afkastningsgrad (ROIC) 5,7% 9,0% 4,5% 11,1% 4,1%

Finansiel gearing (FGEAR) 0,026 0,023 0,075 0,059 0,062

Netto finansielle omkostninger (r) 15,1% 6,6% 5,4% 7,8% 5,9%

SPREAD (ROIC - r) -9,4% 2,4% -0,9% 3,3% -1,8%

MIA 0,968 0,995 1,057 1,000 1,000

Niveau 2 2009 2010 2011 2012 2013

Afkastningsgrad (ROIC) 5,7% 9,0% 4,5% 11,1% 4,1%

Overskudsgrad (OG) 4,2% 6,6% 3,1% 7,2% 2,8%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 1,347 1,354 1,477 1,544 1,489
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Niveau 3: OG og AOH drivere 

De enkelte elementer bag OG er vist i figur 20. Det ses, at udsvingene skyldes andet 

driftsoverskud (primært valutakursomregninger). Derimod er OG fra salg efter skat konstant 

stigende i perioden fra 1,9 % i 2009 til 5,0 % i 2013. Driverne bag dette er højere salgsvolumen 

og dermed bedre udnyttelse af kapacitet samt effekt af omkostningsreduktioner.52 

 

 

Figur 20 Nøgletal niveau 3 (OG drivere). 

 

Bruttoavancen har dog taget et markant dyk i 2011 pga. stigende råvareomkostninger. Dette 

bliver først opvejet af højere salgspriser i andet halvår 2011 og de følgende år.53  Desuden er 

der som nævnt også tale om en positiv effekt af højere salgsvolumen. De seneste år er 

leveringsomkostningerne faldet, hvilket skyldes åbning og udvidelse af flere fabrikker tæt på 

kunderne og dermed mindre transport. F.eks. serviceres Rusland fra 2012 af egne fabrikker, 

hvilket giver besparelse på transport og importtold.54  

 

Derimod er øvrige eksterne omkostninger samt personaleomkostninger steget bl.a. grundet 

integration af tilkøbte virksomheder: De asiatiske isoleringsaktiviteter fra den australske CSR-

koncern i 201155 samt Chicago Metallic og HECK Wall Systems i 2013. 

 

                                                      
52

 Rockwool (2010) s. 16 
53

 Rockwool (2011) s. 16 
54

 Rockwool (2012) s. 12 
55

 Rockwool (2011) s. 20 

Niveau 3 2009 2010 2011 2012 2013

OG drivere:

Bruttoavance 65,2% 64,6% 61,0% 62,3% 63,1%

Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger -15,7% -16,2% -15,6% -14,2% -13,7%

Øvrige eksterne omkostninger -10,9% -10,0% -9,8% -9,9% -10,4%

Personaleomkostninger -26,6% -24,7% -23,4% -24,2% -24,6%

Af- og nedskrivninger -8,5% -8,4% -6,7% -7,5% -7,2%

OG fra salg før skat 3,4% 5,3% 5,4% 6,5% 7,2%

Skat på DO fra salg -1,5% -2,0% -1,8% -2,0% -2,2%

OG fra salg efter skat 1,9% 3,3% 3,6% 4,5% 5,0%

Andet DO, efter skat 2,3% 3,4% -0,5% 2,7% -2,2%

OG 4,2% 6,6% 3,1% 7,2% 2,8%
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Som nævnt har AOH været rimelig konstant gennem perioden. Driverne har jeg af 

forenklingsårsager valgt at analysere ud fra de inverse omsætningshastigheder (1/AOH), som 

viser hvor meget, der er bundet i driftsaktiver for at generere en omsætningskrone. Det er 

imidlertid ikke alle driftsaktiver, der har direkte sammenhæng med omsætningen (f.eks. vil man 

normalt i stedet analysere varelagre ud fra produktionsomkostninger og varekreditorer ud fra 

varekøb). 

 

 

Figur 21 Nøgletal niveau 3 (AOH drivere). 

 

Anlægskapitalen udgør langt den største del af Rockwools nettodriftsaktiver. Arbejdskapitalen, 

som her er defineret som øvrige nettodriftsaktiver, er tilmed negativ. Forbedringen i 

omsætningshastigheden skyldes primært større salgsvolumen og dermed en bedre udnyttelse 

af kapaciteten.  

 

4.3  Analyse af permanent overskud 

Figur 22 viser udviklingen i Rockwools permanente overskud og detaljerne findes i bilag 2. Core 

driftsoverskud fra salg er det normaliserede overskud korrigeret for nedskrivninger på 

anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender samt tab/gevinst ved salg af 

anlægsaktiver, som vurderes at være af engangskarakter. Disse er samlet i gruppen af 

usædvanlige poster sammen med valutaomregning, sikringstransaktioner og aktuarmæssige 

tab/gevinster. 

 

Niveau 3 2009 2010 2011 2012 2013

AOH drivere (inverse):

Anlægskapital 0,747 0,774 0,708 0,675 0,696

Arbejdskapital -0,005 -0,035 -0,030 -0,028 -0,025

Netto driftsaktiver (NDA) 0,742 0,739 0,677 0,648 0,672
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Figur 22 Permanent driftsoverskud. 

 

Udviklingen i Core OG fra salg efter skat viser samme positive udvikling, som beskrevet i afsnit 

4.2, stigende fra 2,7 % i 2009 til 5,8 % i 2013. 

 

4.4 Analyse af konkurrenter 

Figur 23 viser Rockwools nettoomsætning og EBIT-margin sammenlignet med de nærmeste 

konkurrenter Saint-Gobain, Kingspan og Owens Corning. Sammenligningen bygger på 

isoleringssegmentet i de enkelte selskaber. Dog skal det bemærkes, at også gipsprodukter 

indgår sammen med isolering i Saint-Gobains segment ”Construction Products – Interior 

Solutions”. 

 

Det har ikke været muligt at fremskaffe segmenterede EBIT-oplysninger for Uralita, Knauf og 

Paroc. Nettoomsætningen for Knauf og Paroc var heller ikke tilgængelig for 2013. 

  

Permanent driftsoverskud

Mio. DKK 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 11.168 11.732 13.748 14.664 14.903

Core driftsoverskud fra salg (før skat) 475 671 725 1.064 1.193

Core driftsoverskud fra salg (efter skat) 303 437 473 774 867

Core andet driftsoverskud (efter skat) 168 167 161 146 159

Usædvanlige poster (efter skat) 4 172 -210 135 -614

Samlet driftoverskud (DO) 475 776 423 1.054 413

Core DO fra salg efter skat / NDA 3,7% 5,0% 5,1% 8,1% 8,7%

Core DO andet / NDA 2,0% 1,9% 1,7% 1,5% 1,6%

Usædvanlige poster / NDA 0,0% 2,0% -2,3% 1,4% -6,1%

Afkastningsgrad (ROIC) 5,7% 9,0% 4,5% 11,1% 4,1%

Core OG fra salg før skat 4,3% 5,7% 5,3% 7,3% 8,0%

Core OG fra salg efter skat 2,7% 3,7% 3,4% 5,3% 5,8%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 1,347 1,354 1,477 1,544 1,489
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Figur 23 Nøgletal for konkurrenter. 

 

Det ses, at Rockwool og Saint-Gobain har ingen eller meget lille vækst i omsætningen fra 2012 

til 2013, hvorimod Kingspan har 14 % og Owens Corning 8 %. 

 

EBIT-margin for Rockwool, Saint-Gobain og Kingspan er nogenlunde på same niveau 7-8 %. 

Derimod har Owens Corning markant lavere margin, men er til gengæld i fremgang. 

 

4.5  Delkonklusion 

Regnskabsanalysen bygger på reformulering af de sidste fem års regnskaber og fokuserer 

derigennem på driftsaktiviteten. 

 

Rockwool har i perioden 2009-2013 haft store udsving i egenkapitalforrentningen. Udsvingene 

skyldes primært valutakursomregninger. Renses for disse og andre transitoriske poster viser 

kerneoverskudsgraden fra salg efter skat en konstant jævn stigning fra 2,7 % i 2009 til 5,8 % i 

2013. Denne udvikling skyldes en bedre kapacitetsudnyttelse, lavere kokspriser og 

omkostningsreduktioner. 

 

Aktivernes omsætningshastighed har i perioden været rimelig konstant med en lille forbedring 

de seneste år grundet bedre kapacitetsudnyttelse. 

 

Rockwool har en meget lav gæld og dermed en lav finansiel gearing. Dette opvejer Rockwools 

relative høje driftsmæssige risiko som følge af de kapitalintensive produktionsanlæg. 

Isoleringssegmentet

Mio. DKK 2012 2013 Vækst 2012 2013 Ændring

Saint-Gobain 43.524 44.039 1% 8% 8% 0%

Rockwool 11.991 11.966 0% 6% 7% 1%

Kingspan 9.757 11.123 14% 7% 7% 0%

Owens Corning 8.510 9.222 8% -3% 2% 5%

Uralita 3.900 3.673 -6% - - -

Knauf 8.933 - - - - -

Paroc 3.201 - - - - -

EBIT-marginNettoomsætning
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Sammenholdt med de nærmeste konkurrenter ligger Rockwool indtjeningsmæssigt på niveau 

med disse. Omsætningsmæssigt er den største konkurrent Saint-Gobain næsten fire gange så 

stor som Rockwool og de nærmeste konkurrenter Kingspan og Owens Corning har i 

modsætning til Rockwool oplevet pæne vækstrater i 2013.  
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5  Budgettering 

Budgetteringen vil tage udgangspunkt i de sammendragne reformulerede opgørelser anvendt i 

regnskabsanalysen i kapitel 4. Formålet er at gøre det mere overskueligt at gennemtænke de 

enkelte budgetforudsætninger i modsætning til en mere detaljeret linje for linje budgettering, 

som det kan være svært at få tilstrækkelig med information til at gennemføre. 

 

De anvendte budgetforudsætninger er følgende seks finansielle værdidrivere, som behandles i 

det følgende:56 

 Konkurrencefordelsperioden 

 Salgets vækstrate 

 Overskudsgraden 

 Effektiv skatteprocent 

 Nettodriftsaktiver 

 Kapitalomkostninger 

 

5.1 Konkurrencefordelsperioden 

Principielt bygger værdiansættelsesmodellerne på tilbagediskontering af uendelige 

pengestrømme. I praksis budgetteres dog for en begrænset periode og de resterende år samles 

i en terminalperiode, hvor salgets vækstrate, overskudsgraden, omsætningshastigheden samt 

den finansielle gearing er konstante, hvormed alle poster i regnskabet vil vokse med samme 

vækstrate som salget.57  

 

Længden af budgetperioden skal således være tilstrækkelig lang til at sikre, at overnormal 

salgsvækst og overnormalt afkast er aftaget. 

 

Rockwool befinder sig på et etableret og modent marked i Vesteuropa, med relativt 

begrænsede vækstrater, hvilket taler for en kort budgetperiode. Rockwool forventer dog en 

                                                      
56

 Sørensen (2009) s. 79 
57

 Sørensen (2009) s. 315 
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mere langsigtet vækst på det asiatiske marked, hvilket taler for en noget længere 

budgetperiode. Et eventuelt overnormalt afkast vil normalt hurtigt aftage på grund af 

konkurrencen. Derfor vælges en budgetperiode på 10 år. 

 

5.2 Salgsvækst 

Rockwool forventer i 2014 en vækst i omsætningen på 12 %, hvilket dog er påvirket af 

opkøbene af Chicago Metallic og HECK Wall Systems i 2013, så den underliggende vækst er på 5 

%.58 Væksten er begrundet i stigning af statslige incitamentsordninger i EU, forbedrede 

konjunkturer i Østeuropa og energirenoveringsinitiativer i Rusland. Væksten i Asien vil dog ske i 

langsommere tempo end tidligere forudset.59 

 

Generelt er isoleringsbranchen i vækst (jf. kapitel 3). Rockwool er markedsleder inden for 

stenuld og nummer to på hele isoleringsmarkedet. Det må forventes, at Rockwool vil få en god 

andel af væksten. Der kan dog være udfordringer på det svære amerikanske marked, hvor 

Owens Corning står meget stærkt. Ligeledes er der udfordringer i Asien, hvor godkendelse af 

brandsikkerhedsdirektivet trækker ud. 

 

Mulige downsides kan være den generelle udvikling i byggekonjunkturerne, gældskrisen i 

Sydeuropa og den verserende krise mellem EU og Rusland. 

 

Rockwools mål for den gennemsnitlige omsætningsvækst er på 8 %.60 Dette mener jeg dog kun 

er realistisk, hvis der kommer gang i Rockwools udvikling i Asien. 

 

På sigt forventer jeg en salgsvækst på niveau med stigningen i BNP i verdensøkonomien på ca. 4 

% jf. prognose fra International Monetary Fund (bilag 3). Selvom der er højere vækstrater i 

Asien, har Rockwool stadig en stor del af sin omsætning i Vesteuropa med lavere vækstrater. 

                                                      
58

 Rockwool (2023) s. 17 
59

 Rockwool (2013) s. 17 
60

 Rockwool (2013) s. 16 
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Den aktuelle og budgetterede udvikling i Rockwools nettoomsætning og salgsvækst er vist i 

figur 24. 

 

 

Figur 24 Udvikling i Rockwools aktuelle og budgetterede nettoomsætning og salgsvækst. 

 

5.3 Overskudsgrad fra salg før skat 

Rockwool forventer en overskudsgrad i 2014 på samme niveau som 2013 målt på EBIT-margin 

som i 2013 var 8,5 %. Dette begrundes i stabile priser på råmaterialer og energi samt øget 

produktionseffektivitet. 61 Derimod kan indkøring af ny kapacitet i USA trække den anden vej.62 

 

Rockwools langsigtede mål for overskudsgraden er 11 %.63 Dette finder jeg dog svært at nå. Jeg 

forventer, at Rockwools overskudsgrad kan øges en del de nærmeste år pga. bedre 

kapacitetsudnyttelse og effektiviseringer. Derudover er det Rockwools strategi at satse mere på 

totalløsninger i Systems-segmentet, som historisk har haft højere margin (jf. figur 5 i afsnit 2.3). 

 

                                                      
61

 Rockwool (2013) s. 17 
62

 Hansen (2014, 25. februar) 
63

 Rockwool (2013) s. 16 
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På sigt vil overskudsgraden dog stabilisere sig grundet konkurrence og jeg budgetterer derfor 

med ca. 8 % i terminalperioden, svarende til den nuværende overskudsgrad, som også er på 

niveau med de nærmeste konkurrenter. 

  

En væsentlig usikkerhedsfaktor i budgetteringen af overskudsgraden er råvareprisen på koks. 

 

Figur 25 viser udviklingen i Rockwools aktuelle og budgetterede overskudsgrad fra salg før skat. 

 

 

Figur 25 Udvikling i Rockwools aktuelle og budgetterede overskudsgrad fra salg før skat. 

 

5.4 Effektiv skatteprocent og overskudsgrad efter skat 

Den faldende danske selskabsskatteprocent vil have indflydelse på Rockwools effektive 

skatteprocent. Det er besluttet, at den danske selskabsskatteprocent falder fra 25 % i 2013 til 

24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % i 2016 og efterfølgende år. 

 

Derudover har skattesatserne i de øvrige lande, som Rockwool opererer i, også betydning for 

den effektive skatteprocent. Da det forventes, at en større del af væksten og dermed 

aktiviteterne vil ske i Østeuropa og Asien, som generelt har lavere skatteniveau end Danmark, 

vil dette også tale for en lavere effektiv skatteprocent i budgettet. 
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5.5 Andre overskudskomponenter 

Rockwools andet driftsoverskud, som primært er arbejde udført for egen regning og 

licensindtægter forventer jeg uændret med samme andel af omsætningen som i 2013. 

 

De transitoriske poster som valutakursgevinst- og tab, nedskrivninger mv. budgetterer jeg til 0. 

 

5.6 Nettodriftsaktiver 

De kommende år vil Rockwool få fuld effekt af indkøringen efter sine opkøb og nye fabrikker, 

hvilket vil tale for en forbedret omsætningshastighed. Rockwool skal dog investere væsentligt i 

Asien, for at kunne skabe vækst her, hvilket andet lige resulterer i en lavere 

omsætningshastighed de nærmeste år. 

 

Figur 26 sammenfatter udviklingen i Rockwools aktuelle og budgetterede nettodriftsaktiver og 

omsætningshastighed. 

 

 

Figur 26 Udvikling i Rockwools aktuelle og budgetterede nettodriftsaktiver og omsætningshastighed. 
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5.7 Delkonklusion 

Figur 27 viser det samlede budget for perioden 2014-2024 og terminalperioden samt 

budgetforudsætningerne. 

 

 

Figur 27 Samlet budget med budgetforudsætninger. 

 

  

År 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2021E 2022E 2023E 2024E Terminal

Salgsvækst 1,6% 12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0%

Overskudsgrad fra salg før skat 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 8,0%

Effektiv skatteprocent 27,3% 26,8% 25,8% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3%

Overskudsgrad fra salg efter skat (OG salg) 5,8% 5,9% 6,7% 6,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,2% 6,8% 6,4% 6,1% 6,1%

Overskudsgrad fra andet efter skat (OG andet) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Nettodriftsaktiver / salg 0,672 0,672 0,722 0,772 0,772 0,772 0,747 0,722 0,697 0,672 0,647 0,647

Kapitalomkostninger (Wacc) 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

År 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2021E 2022E 2023E 2024E Terminal

Nettoomsætning 14.903 16.691 18.027 19.469 21.026 22.708 24.525 26.242 27.816 29.207 30.375 31.590

Driftsomkostninger fra salg (efter skat) -15.713 -16.822 -18.142 -19.434 -20.989 -22.668 -24.354 -25.920 -27.327 -28.535 -29.676

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 978 1.204 1.327 1.592 1.720 1.857 1.888 1.896 1.880 1.841 1.914

Andet driftsoverskud (efter skat) 178 192 207 224 242 261 280 296 311 324 337

Driftsoverskud (efter skat) (DO) 1.156 1.396 1.534 1.816 1.962 2.119 2.168 2.192 2.191 2.164 2.251

Nettodriftsaktiver (NDA) 10.418 12.106 14.047 16.223 17.520 18.922 19.591 20.071 20.344 20.398 20.424
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6 Kapitalomkostninger 

Da værdiansættelsen bygger på den indirekte metode, hvor værdien af hele virksomheden 

beregnes, benyttes også et afkastkrav for hele virksomheden. Dette findes vha. WACC-

modellen (Weighted Average Cost of Capital), som er et vejet gennemsnit af egenkapitalens 

afkastkrav og finansielle forpligtelsers afkastkrav:64 
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hvor 

rwacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

V0
E = markedsværdi af egenkapitalen 

V0
NFF = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

V0
NDA = markedsværdi af virksomheden 

re = ejernes afkastkrav 

rg = finansielle omkostninger efter skat 

 

Problemet med WACC er, at den bygger på markedsværdier af hhv. egenkapital og gæld. 

Markedsværdien af gælden vil typisk være tæt på den bogførte værdi, og giver ikke så store 

problemer. Markedsværdien af egenkapitalen er netop det, jeg ønsker at finde med min 

værdiansættelse, så derfor kan det være et problem, at denne også indgår i selve 

kapitalomkostningerne. Ideelt set er der tale om en iterativ proces, indtil den estimerede 

egenkapitalværdi er lig med egenkapitalværdien i wacc.65 

 

6.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen er vægtningen mellem egenkapital og gæld. Her er det den fremtidige 

kapitalstruktur, der er interessant, hvilket ikke nødvendigvis er lig med den nuværende.  
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 Sørensen (2009) s. 54 
65

 Petersen & Plenborg (2012) s. 247 
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Rockwools mål for soliditet er minimum 50 %.66 Rockwool ønsker en god stabilitet, som kan 

opveje de stærkt svingende markedsforhold i byggesektoren og den høje operationelle gearing 

som følge af de kapitaltunge produktionsanlæg.67 

 

Der er ikke umiddelbart tegn på ændringer i kapitalstrukturen, så jeg vil derfor tage 

udgangspunkt i den nuværende. 

 

6.2 Egenkapitalens afkastkrav 

Til estimering af egenkapitalens afkastkrav benyttes ofte CAPM (Capital Asset Pricing Model):68 

 

 

 fmfe rrErr  )(  

hvor 

re = ejernes afkastkrav 

rf = risikofri rente 

β = beta (systematisk risiko) 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(rm) - rf = markedets risikopræmie 

 

CAPM beskriver sammenhængen mellem afkast på den enkelte virksomheds aktiver og afkastet 

på hele aktiemarkedet (markedsporteføljen). CAPM har således kun markedet som risikofaktor, 

da man forudsætter, at al anden risiko kan bortdiversificeres. I stedet for CAPM kan man 

benytte multifaktormodeller, hvori indgår andre faktorer som ændring i industriel aktivitet, 

inflation, spænd mellem kort- og lange renter, spænd mellem lav- og højrisiko aktier, 
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 Rockwool (2013) s. 17 
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 Rockwool (2013) s. 29 
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 Petersen & Plenborg (2012) s. 249 
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firmastørrelse, book-to-market ratio etc.69 Af simplificeringshensyn og da 

kapitalomkostningerne i forvejen er forbundet med stor usikkerhed, anvendes her CAPM. 

 

Risikofri rente 

Ofte benyttes renten på en nul-kupon statsobligation, som approksimation for den risikofri 

rente. Teoretisk ses tilbagediskonteres hvert års cashflow med renten på en statsobligation 

med samme løbetid. I praksis anvendes dog en konstant rentesats i terminalperioden og typisk 

benyttes en 10 årig statsobligation.70  

 

Udviklingen i den danske 10 årige obligation ses i figur 28. Renten var 1,62 % i marts 2014, 

hvilket dog er et historisk lavt niveau. Benyttes i stedet gennemsnittet for de seneste 10 år fås 

en rente på ca. 3 %. 

 

 

Figur 28 Udvikling i renten på den 10 årige danske statsobligation. Kilde: Danmarks Statistik (2014). 
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KPMG anvender i deres Cost of Capital Study 2013 en risikofri rente for Eurozonen på 2,5 %, 

også her med en faldende tendens de seneste år.71 Damodaran anvender en USD risikofri rente 

på 3,04 %.72 

 

Beta 

Beta beskriver aktiens systematiske risiko, som er den uundgåelige risiko forklaret af 

markedsbevægelser, og som ikke kan bortdiversificeres. I modsætning hertil kan den 

systematiske risiko, som er den tilfældige risiko forklaret af virksomhedsspecifikke forhold, 

normalt bortdiversificeres med en portefølje på 15-20 papirer. 

 

Størrelsen af beta viser således: 

 Beta = 0: Risikofri investering 

 Beta < 1: Svinger mindre end markedet (defensive aktiver) 

 Beta = 1: Samme systematiske risiko som markedet 

 Beta > 1: Reagerer kraftigere end markedet (cykliske aktiver) 

 

Beta findes ofte som den historiske samvarians mellem virksomhedsafkast og markedsafkast. 

Der kan være visse problemer med at benytte historisk beta, da denne ikke nødvendigvis er 

stabil over tid, men ændres pga. ændringer i strategi, tilkøb mv.73 

 

Alternativt kan beta estimeres ud fra en mere kvalitativ vurdering (common sense) af de 

overordnede driftsmæssige og finansielle risiko. Ulempen her kan være, at det er en meget 

subjektiv vurdering, og der kan være en risiko for sammenblanding af systematisk og 

usystematisk risiko.74 
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 KPMG (2014) s. 23 
72

 Damodaran (2014) 
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 Petersen & Plenborg (2012) s. 251 
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 Petersen & Plenborg (2012) s. 261 
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Der er en smule variation i de beregnede betaværdier, hvor Thomson Reuter har en beta på 

1,0475 har Damodaran 0,8176. Et gennemsnit på 0,9 ville være oplagt at anvende, hvilket dog er 

noget lavt, da Rockwool som beskrevet under den strategiske analyse befinder sig på et 

konjunkturfølsomt marked, hvor beta normalt vil ligge over 1. 

 

Til sammenligning har konkurrenterne Saint-Gobain og Owens Corning også væsentlige højere 

beta med hhv. 1,41 og 1,94. Derimod har Kingspan en beta på 1,05 på niveau med Rockwool. En 

direkte sammenligning er dog ikke muligt, da der skal korrigeres for forskelle i den finansielle 

gearing og risiko. 

 

Hvis aktien ikke handles så tit, fører det ofte til et mere stabilt afkast og dermed en lav beta, 

som måske ikke afspejler den underliggende risiko.77 Der kan derfor indarbejdes et tillæg for 

illikviditet i beta eller i det samlede afkastkrav.  

 

Jeg vælger at benytte beta for Rockwool på 1,1 hvilket er med udgangspunkt i det beregnede 

gennemsnit på 0,9 med tillæg for illikviditet. Hermed opnås en beta over 1 da Rockwool er 

konjunkturfølsom, men ikke meget over 1, da Rockwools lave finansielle risiko vil trække denne 

ned. 

 

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien er det tillæg markedet kræver i forhold til den risikofri investering. 

Denne kan findes på baggrund af den historiske forskel mellem de to, hvilket dog igen ikke er 

ensbetydende med den fremtidige. Alternativt kan markedsrisikoen baseres på et skøn blandt 

investorer, hvilket er en meget direkte metode, dog kan der være stor spredning på 

resultatet.78 
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PwC viser i en undersøgelse fra 2009 blandt investeringsbanker, rådgivere og institutionelle 

investorer en markedsrisikopræmie i intervallet 4,0 % - 7,2 % med en stigende tendens. Dog 

anvender 82 % af de adspurgte en risikopræmie på 4,0 % - 5,0 %.79 

 

En undersøgelse udført af KPMG blandt 153 virksomheder i Tyskland, Østrig og Schweitz i 

2012/13 giver en markedsrisikopræmie på 5,8 % eller 6,0 % for Tyskland alene.80 Der er også 

her tale om en stigende tendens specielt det seneste år. 

 

6.3 Finansielle forpligtelsers afkastkrav 

I beregningen af låneomkostningerne har jeg taget udgangspunkt i Rockwools omkostninger for 

2013 på 2,8 %, beregnet som kerne netto finansielle omkostninger efter skat i forhold til 

gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser. 

 

Alternativt kunne der tages udgangspunkt i den risikofrie rente med et tillæg for Rockwools 

kreditrisiko og med fradrag af skattefordel. Jeg anser Rockwools risikotillæg for lille i 

betragtning af den meget lave finansielle gearing. Det bemærkes også, at låneomkostningerne 

kun indgår med en vægtning på 4 % i wacc, så størrelsen har ikke i dette tilfælde den store 

betydning. 

 

6.4 Delkonklusion 

De enkelte elementer kan opsummeres og wacc kan beregnes: 
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Figur 29 Beregning af kapitalomkostninger. 

 

Mange af elementerne der indgår i estimering af kapitalomkostningerne er behæftet med stor 

usikkerhed. Der vil i afsnit 7.2 blive foretaget en følsomhedsanalyse, for at se hvor påvirkelig 

værdiansættelsen er over for ændringer i kapitalomkostningerne.  

Kapitalstruktur:

Markedsværdi af egenkapital (21,975 aktier a kurs 956) 21.008 96%

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser (= bogført værdi) 923 4%

Markedsværdi af virksomheden 21.931 100%

Ejernes afkastkrav:

Risikofri rente 3,0%

Beta 1,1

Markedsrisikopræmie 5,0%

Ejernes afkastkrav 8,5%

Finansielle forpligtelsers afkastkrav:

Core netto finansielle omkostninger (efter skat) 2013 17

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 2013 gns. 582

Finansielle forpligtelsers afkastkrav 2,8%

Wacc 8,3%
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7 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen vil som beskrevet i indledningen primært ske ud fra den indirekte 

residualindkomstmodel og blive suppleret med multipler. 

 

7.1 Residualindkomstmodellen 

Den indirekte residualindkomstmodel kan opstilles som følger:81 
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hvor 

V0
E = egenkapitalværdi 

NDA0 = netto driftsaktiver 

RIDOt = residualindkomst fra driften 

rwacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g = vækstrate 

NFF0 = netto finansielle forpligtelser 

 

Modellen fokuserer på driftsaktivitet fremfor finansieringsaktivitet, da driftsaktiviteterne er de 

egentlige værdiskabende. Der ses her bort fra evt. værdi, der opnås af handel med aktier til en 

kurs forskellig fra markedskursen. 

 

Residualindkomsten kan beregnes som  

 

RIDOt = DOt – (wacc * NDAt-1) eller RIDOt = (ROIC t-1 – wacc)*NDAt-1, hvor DOt er driftsoverskud 

efter skat.  

 

                                                      
81

 Sørensen (2009) s. 36 
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Residualindkomsten er altså det afkast ud over afkastkravet, hvor der skabes værdi. Det ses, at 

hvis ROIC = wacc bliver residualindkomsten 0. 

 

Terminalværdien beregnes som en perpetuitet med vækst (Gordons vækstformel).  Både 

residualindkomsterne i budgetperioden og i terminalperioden tilbagediskonteres med wacc. 

 

Figur 30 viser modellen anvendt for Rockwool med baggrund i de opstillede budgetter i kapitel 

5. 

 

 

Figur 30 Værdiansættelsesmodel. 

 

Ud over netto finansielle forpligtelser fratrækkes også minoriteters andel. 

 

Kursen bliver dermed 839, som er et godt stykke under den aktuelle kurs på ca. 1.000. 

 

Ud af den beregnede virksomhedsværdi på 19.401 mio. kr. udgør de bogførte nettodriftsaktiver 

54 %, residualindkomsterne i budgetperioden 15 % og terminalværdien 31 %. Langt den største 

del af værdien er altså begrundet i bogførte værdier. Det mest usikre element i 

værdiansættelsen ligger dermed i terminalværdien. 

 

År 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2021E 2022E 2023E 2024E Terminal

Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Driftsoverskud (efter skat) (DO) 1.156 1.396 1.534 1.816 1.962 2.119 2.168 2.192 2.191 2.164 2.251

Nettodriftsaktiver (NDA) 10.418 12.106 14.047 16.223 17.520 18.922 19.591 20.071 20.344 20.398 20.424

Residualindkomst (RIDO) 295 396 374 476 514 555 549 534 511 479 563

Diskonteringsfaktor 1,083 1,172 1,269 1,374 1,487 1,610 1,743 1,887 2,043 2,212

NV af RIDO 273 338 295 347 346 345 315 283 250 217

Samlet NV af RIDO til og med år 5 3.007

Terminalværdi (TV) 13.218

NV af TV 5.976

Virksomhedsværdi 19.401

Bogført værdi af netto finansielleforpligtelser (NFF) -923

Værdi af koncernegenkapital 18.478

Værdi af minoriteter (i forhold til bogført værdi) -47

Værdi af aktionærernes andel af egenkapital 18.432

Antal aktier (11.231.627 A-aktier og 10.743.296 B-aktier) 21,975

Værdi pr. aktie 839



52 
 

7.2 Følsomhedsanalyse 

Figur 31 viser forskellige scenarier, hvor budgetforudsætningerne ændres og hvilken indflydelse 

det har på kursen. 

 

 

Figur 31 Følsomhedsanalyse. 

 

Mest følsom er værdiansættelsen over for ændringer i kapitalomkostningerne. Således vil f.eks. 

et fald i wacc på 1 % -point give omtrent den aktuelle kurs. Dog mener jeg, at min wacc jf. 

kapitel 6 er forholdsvis forsigtigt ansat, således at en evt. usikkerhed ville resultere i en højere 

wacc, som alt andet lige ville give en endnu lavere kurs. 

 

Modellen er også forholdsvis følsom over for ændringer i overskudsgraden. Hvis denne er ca. 1 

% -point højere end min budgetterede, vil det også give en kurs i det nuværende niveau. Mit 

budget kan måske være noget konservativt på dette punkt.  

 

Figur 32 viser en kombineret følsomhedsanalyse for ændringer i salgsvækst og wacc i 

terminalperioden. 

 

 

Figur 32 Kombineret følsomhedsanalyse. 

 

Igen ses det, at modellen er følsom over for ændringer i budgetforudsætningerne. Så selv ved 

små ændringer på 10 % af nogle parametre giver modellen en kurs tæt på den aktuelle. 

 

Følsomhedsanalyse

Ændring -10% 0% 10% -10% 0% 10% -10% 0% 10%

Salgsvækst i terminalperiode 3,6% 4,0% 4,4% 815 839 868 -3% 0% 3%

Overskudsgrad fra salg før skat i terminalperiode 7,2% 8,0% 8,8% 747 839 931 -11% 0% 11%

Anlægskapital / salg i terminalperiode 0,582 0,647 0,711 920 839 757 10% 0% -10%

Wacc i terminalperiode 7,4% 8,3% 9,1% 1.005 839 727 20% 0% -13%

Wacc i alle perioder 7,4% 8,3% 9,1% 1.087 839 671 30% 0% -20%

Budgetforudsætninger Kurs Relativ kursændring

Kombineret følsomhedsanalyse

839 3,6% 4,0% 4,4% -10,0% 0,0% 10,0%

7,4% 958 1.005 1.064 -10,0% 14% 20% 27%

Wacc i terminalperiode 8,3% 815 839 868 0,0% -3% 0% 3%

9,1% 714 727 741 10,0% -15% -13% -12%

Salgsvækst i terminalperiode Relativ kursændring
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7.3 Reverse engineering 

Modellen er knapt så følsom for ændringer i salgsvæksten i terminalperioden. Ved at regne 

baglæns (ved Excel målsøgning) findes, at salgsvæksten i terminalperioden skal være ca. 5,3 % 

for at give den aktuelle kurs på 956. Her antages det, at budgettet i budgetperioden holder stik. 

Dog erindres, at dette budget kun udgør ca. 15 % af virksomhedsværdien. En langfristet 

vækstrate på 5,3 % finder jeg noget høj sammenholdt med de generelle skøn over udviklingen i 

verdensøkonomien (jf. afsnit 5.2). 

 

Tages der udelukkende udgangspunkt i residualindkomsten for 2014, som i høj grad bygger på 

Rockwools egne forventninger til 2014, og antages en konstant vækst herfra kan den 

underliggende vækstrate beregnes vha. Gordons vækstformel og isolering af g:82 
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Vækstraten kan således beregnes til 8,3 % - 295 / (21.931 – 10.418) = 5,7 %, hvor 

virksomhedsværdien (V0
NDA) er beregnet i afsnit 6.4. Igen mener jeg, en langsigtet vækstrate på 

næsten 5,7 % er optimistisk. 

  

7.4 Multipler 

Som omtalt i indledningen er multipler en meget udbredt måde at sammenligne værdier af 

virksomheder på. Multiplerne inddrager investorernes eller markedets forventning og er 

dermed mindre subjektive end en absolut værdiansættelse kan være. Dog skal man være 

opmærksom på, at hvis man som i dette tilfælde vil udfordre kursen på Rockwool, tager man 

ved multipler samtidigt kursen på de sammenlignelige virksomheder for troende. 

 

Figur 33 viser udvalgte nøgletal og multipler for Rockwool og konkurrenterne Saint-Gobain, 

Kingspan og Owens Corning. Det bemærkes, at Thomson Reuters beregning af bl.a. EBIT og 

                                                      
82

 Penman (2013) s. 487 
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EBITDA er en smule forskellig fra de officielle tal, da f.eks. kun låneomkostninger er udeholdt af 

EBIT, hvorimod øvrige finansielle poster indgår i EBIT.  

 

 

Figur 33 Nøgletal og multipler for Rockwool og peers. Kilde: Thomson Reuter (2014). 

 

Multiplerne er opdelt i gearede og ugearede multipler, hvor de gearede er påvirket af forskel i 

virksomhedernes gearing, hvorimod de ugearede er driftsorienterede. 

 

Det ses, at der er stor spredning på multiplerne de enkelte selskaber i mellem, og at Rockwool 

ikke entydigt ligger hverken over eller under sine peers. 

 

Hvis der anvendes et simpelt gennemsnit ligger Rockwool over på Price/Sales og Price/Book 

Value. Ses på Saint-Gobain alene ligger Rockwool markant over på Price/Sales og Price/Book 

Nøgletal

Mio. DKK Rockwool Saint-Gobain Owens Corning Kingspan

Net Sales 14.903 313.422 29.737 13.352

EBITDA 2.343 26.819 4.027 1.198

EBIT 1.267 12.671 2.162 871

Net Profit 864 4.540 1.133 656

Book Value 9.552 130.708 21.302 6.352

Market Cap 20.676 164.396 26.939 16.486

Enterprise Value 21.548 219.272 38.491 17.345

Variance 872 54.876 11.552 859

Return On Equity 9,1% 3,4% 5,6% 10,6%

Return On Invested Capital 8,5% 3,1% 4,8% 8,8%

EBITDA Margin 15,7% 8,6% 13,5% 9,0%

EBIT Margin 8,5% 4,0% 7,3% 6,5%

Gennemsnit Kurs

Multipler Rockwool Saint-Gobain Owens Corning Kingspan ekskl. Rockwool Rockwool

Gearede:

Price/Sales 1,4 0,5 0,9 1,2 0,9 615

Price/Earnings 23,9 36,2 23,8 25,1 28,4 1.138

Price/Book Value 2,2 1,3 1,3 2,6 1,7 757

Gennemsnit: 836

Ugearede:

Enterprise Value / Sales 1,4 0,7 1,3 1,3 1,1 719

Enterprise Value / EBITDA 9,2 8,2 9,6 14,5 10,7 1.128

Enterprise Value / EBIT 17,0 17,3 17,8 19,9 18,3 1.038

Gennemsnit: 962

Gennemsnit: 899
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Value og desuden også på Enterprise Value / EBIT. Generelt ligger Rockwool tættere på 

Kingspan og Owens Corning. Dette kunne hænge sammen med, at Saint-Gobain som beskrevet i 

afsnit 3.2 er en større industrikoncern med mange andre produkter end isolering, som kun 

udgør ca. 14 % af koncernomsætningen. Kingspan er som Rockwool næsten udelukkende 

isoleringsprodukter, hvorimod Owens Corning har et bredt sortiment af byggematerialer, hvor 

isolering udgør ca. 30 %. 

 

Det kunne derfor tyde på, at værdien i Rockwool og andre isoleringsfirmaer er drevet af et stort 

fokus og positive udsigter for energieffektivitet og deraf relaterede produkter. Hvorimod 

vækstforudsætningerne for byggematerialer generelt er noget mindre.  

 

En egentlig værdiansættelse ud fra multipler vil pga. den store spredning være meget påvirket 

af hvilke multipler, der vælges, og hvilket gennemsnit der benyttes (simpelt, median, vægtet af 

markedsværdi eller harmonisk).83 

 

Et simpelt gennemsnit af de her valgte gearede multipler giver en kurs i nærheden af kursen fra 

fundamentalanalysen. Gennemsnittet af de ugearede multipler giver en noget højere kurs i 

nærheden af markedskursen. 

 

For at anvende multipelværdiansættelse mere korrekt, kræver det en nærmere analyse af de 

økonomiske karakteristika hos peers, herunder deres finansielle gearing. Ideelt set foretages 

også en reformulering og rensning for transitoriske poster samt forskelle i regnskabspraksis. 

Dette kan imidlertid være en tidskrævende proces hvormed fordelen ved multipler som et 

simpelt værktøj, ikke længere er så store. 

 

                                                      
83

 Petersen & Plenborg (2012) s. 234 
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7.5 Delkonklusion 

Ved at benytte de opstillede budgetter i kapitel 5 og de estimerede kapitalomkostninger i 

kapitel 6 har jeg vha. residualindkomstmodellen beregnet Rockwools fundamentale værdi til 

kurs til 839, hvilket er noget under det aktuelle niveau. 

 

I beregningen af værdien indgår terminalværdien med ca. 31 %. En følsomhedsanalyse viser, at 

kursen er mest følsom over for ændringer i kapitalomkostningerne, men også over for 

ændringer i overskudsgraden. Således vil selv små ændringer give en kurs på niveau med den 

aktuelle markedskurs. 

 

Ved at regne baglæns fandt jeg, at den implicitte underliggende vækst i den aktuelle kurs er ca. 

5,5 %, hvilket jeg finder noget optimistisk sammenlignet med forventningerne til den generelle 

udvikling i verdensøkonomien. 

 

Der er også vha. multipler foretaget en sammenligning til konkurrenterne. Igen tenderer 

Rockwool til at være optimistisk vurderet af markedet, men der er stor spredning på de 

forskellige typer af multipler og selskaberne imellem. 

 

Specielt i forhold til Saint-Gobain vurderer markedet dog Rockwool højt, hvilket kunne hænge 

sammen med de positive forventninger for isoleringsbranchen og knapt så gode forventninger 

til byggebranchen som helhed. 
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8 Konklusion 

Et af de væsentligste samfundsmæssige forhold bag udviklingen i Rockwool-aktien har været 

det øgede fokus på energieffektivitet. EU’s mål og direktiver om energieffektivitet suppleret 

med statslige støtteordninger til renoveringsprojekter i bl.a. Tyskland og Frankrig har haft stor 

betydning for Rockwools omsætning i Vesteuropa. Det har hjulpet Rockwool og andre 

isoleringsproducenter gennem finanskrisen, som betød en brat opbremsning af byggeriet. Til 

trods for at Rockwool befinder sig i en konjunkturfølsom branche, har Rockwool alligevel ikke 

været så eksponeret. 

 

Mens omsætningen de seneste år har været stagnerende i Vesteuropa har Rockwool til 

gengæld oplevet vækst i Østeuropa og Rusland samt Nordamerika og Asien. I Østeuropa og 

Rusland er væksten drevet af høj byggeaktivitet, men også et ønske om at få mere energirigtige 

boliger er blevet mere fremtrædende. I Nordamerika er væksten drevet af et skift i markedet 

fra glasuld og skumplast over mod stenuld pga. øget opmærksomhed om brandsikkerhed. 

 

På længere sigt forventes der at være store vækstmuligheder i Asien, hvor nybyggeriet vil 

overskygge resten af verden, men også her er der så småt begyndt at komme mere fokus på 

energieffektivitet og brandsikkerhed. Dog sker væksten langsommere end tidligere ventet. 

 

Isoleringsmarkedet er domineret af nogle få store spillere, hvor franske Saint-Gobain er 

markedsleder med en omsætning alene på isoleringssegmentet, der er ca. fire gange større end 

Rockwool. Herudover er Saint-Gobain en stor producent af andre byggematerialer og 

industriprodukter i øvrigt. Rockwool er nummer to på det samlede isoleringsmarked, men 

verdensleder inden for stenuld. Isoleringsmarkedet specielt i Vesteuropa er præget af høj 

konkurrenceintensitet som følge af ledig kapacitet oven på afmatningen efter finanskrisen.  

 

Rockwools produkt stenuldsisolering har nogle unikke egenskaber inden for brandsikkerhed, 

idet stenuld har et lavere smeltepunkt end de konkurrerende produkter glasuld og skumplast. 

Til gengæld er stenuld sværere at komprimere og giver derfor højere transportudgifter, hvilket 
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stiller krav om mange fabrikker tæt på kunderne. Ud over selve produktet har Rockwool en god 

produktudvikling og mange patenterede produktionsprocesser. Generelt er der i branchen et 

øget fokus på totalløsninger af bl.a. hele loft- og facadesystemer. Her har Rockwool på det 

seneste tilkøbt virksomheder for at kunne følge med inden for disse områder. 

 

Rockwool har en meget lav finansiel gearing og dermed en lille finansiel risiko, der opvejer den 

relative høje driftsmæssige risiko som følge af det konjunkturfølsomme marked og de mange 

kapitaltunge produktionsanlæg. 

 

De seneste fem år har Rockwool oplevet store udsving i egenkapitalforrentningen, som pga. 

den lave finansielle gearing alene kan henføres til udviklingen i rentabiliteten. Udviklingen i det 

permanente overskud renset for valutakursomregninger og nedskrivninger er dog positiv, 

således at kerneoverskudsgraden efter skat går fra 2,7 % i 2009 til 5,8 % i 2013. Udviklingen er 

drevet af bedre kapacitetsudnyttelse, lavere kokspriser og generelle omkostningsreduktioner. 

Rockwool ligger på isoleringssegmentet indtjeningsmæssigt på niveau med de nærmeste 

konkurrenter. 

 

På baggrund af den strategiske analyse har jeg budgetteret Rockwools udvikling de kommende 

10 år. Her forventer jeg en øget salgsvækst de kommende år grundet vækstmulighederne i 

Asien. Dette stiller til gengæld store krav til investering i produktionsanlæg, idet Rockwool har 

mangel på kapacitet i Asien. Jeg forventer en forbedring af overskudsgraden de nærmeste år 

pga. bedre udnyttelse af kapaciteten i Vesteuropa, men tror det er svært at opnå Rockwools 

mål om en EBIT-margin på 11 %. 

 

Den underliggende vækst, der implicit ligger i den nuværende kurs på 956 ultimo 2013, har jeg 

beregnet til ca. 5,5 %, hvilket er noget højere end den forventede generelle vækst i 

verdensøkonomien. 
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Min fundamentalanalyse viser en værdi på kurs 839, hvilket også er noget lavere end den 

aktuelle kurs. Værdiansættelsesmodellen er dog rimelig følsom over for ændringer i 

budgetforudsætningerne specielt kapitalomkostningerne. Således vil selv små ændringer give 

en kurs på niveau med den aktuelle markedskurs. 

 

Ved en multipelanalyse fås en værdi af Rockwool, der spænder fra resultatet af 

fundamentalanalysen til den nuværende markedsværdi. Specielt i forhold til Saint-Gobain, der i 

modsætning til Rockwool producerer en bred vifte af byggematerialer og industriprodukter, 

vurderer markedet Rockwool højt, hvilket kunne hænge sammen med de positive forventninger 

for isoleringsbranchen og knapt så gode forventninger til byggebranchen som helhed. 

 

Samlet set mener jeg, at Rockwools kursudvikling i høj grad er drevet af stor optimisme inden 

for energi- og miljøteknologi. Vækstforventningerne er specielt store i Asien, men der er også 

store udfordringer på dette marked, hvor der også skal investeres massivt for at følge med. Nok 

er Rockwool en stor aktør på isoleringsmarkedet, men der er samtidigt stor konkurrence på 

markedet og mange konkurrenter, der også er interesserede i at være med i udviklingen.  
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Bilag 1 Reformulerede regnskaber 

 

 

Reformulerede egenkapitalopgørelser

Mio. DKK 2009 2010 2011 2012 2013

Aktionærernes andel af egenkapital, primo 7.718 7.931 8.533 8.562 9.333

Betalt udbytte til aktionærer -207 -207 -207 -207 -217

Handel med egne aktier 5 17 -53 -24 -22

Til-/afgang af minoritetsinteresser 54 -116 -9

Transaktioner med ejere -202 -136 -376 -240 -239

Årets resultat 322 512 640 772 862

Valutakursomregning 129 229 -185 223 -510

Sikringstransaktioner -36 -3 -7 -5 14

Aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsforpligtelser 0 0 -27 21 11

Ændring af anvendt regnskabspraksis -16 *

Totalindkomst 415 738 405 1.011 377

Aktionæernes andel af egenkapital, ultimo (EK) 7.931 8.533 8.562 9.333 9.471

Minoritetsinteresser (MIN) 269 212 12 24 24

Koncernegenkapital, ultimo 8.200 8.745 8.574 9.357 9.495

Omkostningsført værdi af udstedte aktieoptioner 28 46 61 71 81 *

Rapporteret egenkapital, ultimo 8.228 8.791 8.635 9.428 9.576

Noter:

Ændring af anvendt regnskabspraks is  vedr. indregning af pens ioner (Rockwool  Årsrapport 2011 s ide 53).

Omkostningsført værdi  af udstedte aktieoptioner er indregnet under personaleomkostninger i  resultatopgørelsen og modposteret

på egenkapita len (Rockwool  Årsrapport 2013 s ide 61).
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Reformulerede balancer

Mio. DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Goodwill 44 44 117 133 136 251

Software 126 125 143 154 180 160

Kunderelationer 0 0 129 174 162 237

Andre immaterielle aktiver 153 104 62 98 110 249

Grunde og bygninger 2.487 3.037 3.385 3.315 3.653 3.624

Tekniske anlæg og maskiner 3.315 3.886 3.903 3.729 3.897 3.660

Driftsmateriel, edb-udstyr og inventar 147 128 122 106 95 135

Forudbetalinger og anlæg under opførelse 1.040 289 617 952 507 1.022

Aktier i associerede virksomheder 173 217 285 334 334 329

Langfristede deposita og tilgodehavender 22 22 53 67 47 297

Udskudte skatteaktiver 248 265 282 315 270 264

Pensionsaktiver 359 457 488 493 549 589 *

Anlægsaktiver 8.114 8.574 9.586 9.870 9.940 10.817

Varebeholdninger 1.323 801 1.007 1.110 1.268 1.206

Tilgodehavender fra salg 1.471 1.299 1.398 1.541 1.509 1.575

Tilgodehavender fra dattervirksomheder og ass. 11 10 11 12 11 12

Andre tilgodehavender 400 229 251 204 249 250

Periodeafgrænsningsposter 63 53 57 60 69 77

Selskabsskat 176 84 62 27 8 1

Driftslikviditet 69 56 59 69 73 75 *

Omsætningsaktiver 3.513 2.532 2.845 3.023 3.187 3.196

Driftsaktiver (DA) 11.627 11.106 12.431 12.893 13.127 14.013

Udskudt skat 491 361 420 464 447 360

Pensionsforpligtelser 513 639 679 727 773 794 *

Andre hensatte forpligtelser 177 230 187 181 158 194

Leverandører af varer og tjenesteydelser 967 756 957 1.103 1.044 1.166

Andre hensatte forpligtelser 125 64 52 79 98 83

Anden gæld 881 920 866 884 938 917

Omkostningsført værdi af udstedte aktieoptioner 0 28 46 61 71 81

Driftsforpligtelser (DF) 3.154 2.998 3.207 3.499 3.529 3.595

Netto driftsaktiver (NDA) 8.473 8.108 9.224 9.394 9.598 10.418

Likvide beholdninger 376 677 288 278 411 427 *

Finansielle aktiver (FA) 376 677 288 278 411 427

Banklån og andre lån 804 423 381 489 204 241

Langfristet gæld, der forfalder inden for 1 år 4 17 171 134 153 341

Bankgæld 76 145 215 475 295 768

Finansielle forpligtelser (FF) 884 585 767 1.098 652 1.350

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 509 -92 479 820 241 923

Aktionærernes andel af egenkapital (EK) 7.718 7.931 8.533 8.562 9.333 9.471

Minoritetsinteresser (MIN) 246 269 212 12 24 24

Koncernegenkapital 7.964 8.200 8.745 8.574 9.357 9.495

Samlet finansiering 8.473 8.108 9.224 9.394 9.598 10.418

Noter:

Dri fts l ikvidi tet er skønnet som 0,5% af nettoomsætningen.

Pens ionsaktiver og pens ionsforpl igtelser fra  årsrapporternes  noter vedr. pens ionsforpl igtelser (Rockwool  Årsrapport 2013 s ide 49).
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Reformulerede resultatopgørelser

Mio. DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 13.700 11.168 11.732 13.748 14.664 14.903

Omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer -3.884 -4.158 -5.365 -5.534 -5.502

Bruttoresultat 7.284 7.574 8.383 9.130 9.401

Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger -1.757 -1.896 -2.149 -2.083 -2.039

Øvrige eksterne omkostninger -1.221 -1.177 -1.352 -1.449 -1.554

Personaleomkostninger -2.971 -2.894 -3.219 -3.547 -3.663

Af- og nedskrivninger -953 -989 -917 -1.099 -1.076

Driftsoverskud fra salg (før skat) 382 618 746 952 1.069

Skat -168 -236 -248 -291 -326 *

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 214 383 498 662 743

Andre driftsindtægter 194 175 158 189 191

Andet driftsoverskud (før skat) 194 175 158 189 191

Skat -49 -44 -40 -47 -48 *

Resultat fra associerede virksomheder 22 36 42 12 11

Valutakursomregning 129 229 -185 223 -510

Sikringstransaktioner -36 -3 -7 -5 14

Aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsforpligtelser 0 0 -27 21 11

Ændring af anvendt regnskabspraksis 0 0 -16 0 0

Andet driftsoverskud (efter skat) 261 393 -75 393 -331

Driftsoverskud (efter skat) (DO) 475 776 423 1.054 413

Finansielle indtægter 175 109 120 115 103

Finansielle omkostninger -217 -126 -167 -170 -149

Netto finansielle omkostninger (før skat) -42 -17 -47 -55 -46

Skat 11 4 12 14 12 *

Netto finansielle omkostninger (efter skat) (NFO) -32 -13 -35 -41 -35

Totalindkomst, koncern 443 763 388 1.013 378

Minoritetsinteresser 28 25 -17 2 1

Totalindkomst, aktionærer 415 738 405 1.011 377
Noter:

Skat:

Rapporteret skat -206 -275 -276 -324 -362

Skattefordel  netto finans iel le omkostninger (25%) -11 -4 -12 -14 -12

Skat på  andre dri fts indtægter (25%) 49 44 40 47 48

Skat på  dri ftsoverskud fra  sa lg (res idual ) -168 -236 -248 -291 -326

I 2013 er reservedele og servicemateria ler reklass i ficeret fra  varelager ti l  materiel le aktiver 95 mio. DKK og EBITDA pos i tivt påvirket

med 12 mio. DKK ingen effekt på  EBIT (Rockwool  Årsrapport 2013 s ide 58).

Fra  2012 indgår gevinst/tab ved sa lg af anlægsaktiver under andre dri fts indtægter hvor det tidl igere indgik under af- og nedskrivninger.
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Bilag 2 Reformulerede regnskaber (permanent overskud) 

 

Permanent overskud

Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 13.700 11.168 11.732 13.748 14.664 14.903

Omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer -3.884 -4.158 -5.365 -5.534 -5.502

Bruttoresultat 7.284 7.574 8.383 9.130 9.401

Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger -1.757 -1.896 -2.149 -2.083 -2.039

Øvrige eksterne omkostninger -1.221 -1.177 -1.352 -1.449 -1.554

Personaleomkostninger -2.971 -2.894 -3.219 -3.547 -3.663

Af- og nedskrivninger -953 -989 -917 -1.099 -1.076

Driftsoverskud fra salg (før skat) 382 618 746 952 1.069

Nedskrivning af immaterielle aktiver 59 29 -46 -23 0

Nedskrivning af materielle aktiver 22 31 6 98 43

Nettogevinst/-tab ved salg/udrangering af aktiver 15 -5 17 0 0

Nedskrivning på varebeholdninger -7 -17 -3 23 67

Nedskrivning på tilgodehavender fra salg 4 15 5 14 14

Core driftsoverskud fra salg (før skat) 475 671 725 1.064 1.193

Skat -172 -234 -253 -291 -326 *

Core driftsoverskud fra salg (efter skat) 303 437 473 774 867

Andre driftsindtægter 194 175 158 189 191

Nettogevinst/-tab ved salg/udrangering af aktiver 0 0 0 -10 6

Core andet driftoverskud (før skat) 194 175 158 179 197

Skat -49 -44 -40 -45 -49 *

Resultat fra associerede virksomheder 22 36 42 12 11

Core andet driftoverskud (efter skat) 168 167 161 146 159

Nettogevinst/-tab ved salg/udrangering af aktiver -15 5 -17 0 0

Nettogevinst/-tab ved salg/udrangering af aktiver 0 0 0 10 -6

Usædvanlige poster (før skat) -15 5 -17 10 -6

Skat 4 -1 4 -3 2 *

Nedskrivning af immaterielle aktiver -59 -29 46 23 0

Nedskrivning af materielle aktiver -22 -31 -6 -98 -43

Nedskrivning på varebeholdninger 7 17 3 -23 -67

Nedskrivning på tilgodehavender fra salg -4 -15 -5 -14 -14

Valutakursomregning 129 229 -185 223 -510

Sikringstransaktioner -36 -3 -7 -5 14

Aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsforpligtelser 0 0 -27 21 11

Ændring af anvendt regnskabspraksis 0 0 -16 0 0

Usædvanlige poster (efter skat) 4 172 -210 135 -614

Driftsoverskud (efter skat) DO 475 776 423 1.054 413

Renteindtægter 11 11 28 36 20

Renteomkostninger -17 -31 -49 -67 -42

Core netto finansielle omkostninger (før skat) -6 -20 -21 -31 -22

Skat 2 5 5 8 6

Core netto finansielle omkostninger (efter skat) -5 -15 -16 -23 -17

Kursgevinst, valuta 164 98 92 79 83

Kurstab, valuta -200 -95 -118 -103 -107

Usædvanlige netto finansielle omkostninger (før skat) -36 3 -26 -24 -24

Skat 9 -1 7 6 6

Usædvanlige netto finansielle omkostninger (efter skat) -27 2 -20 -18 -18

Netto finansielle omkostninger (efter skat) (NFO) -32 -13 -35 -41 -35

Totalindkomst, koncern 443 763 388 1.013 378

Minoritetsinteresser 28 25 -17 2 1

Totalindkomst, aktionærer 415 738 405 1.011 377

Noter:

Rapporteret skat -206 -275 -276 -324 -362

Skattefordel  usædvanl ige netto finans iel le omkostninger (25%) -9 1 -7 -6 -6

Skattefordel  core netto finans iel le omkostninger (25%) -2 -5 -5 -8 -6

Skat på  usædvanl ige poster (25%) -4 1 -4 3 -2

Skat på  core andre dri fts indtægter (25%) 49 44 40 45 49

Skat på  core dri ftsoverskud fra  sa lg (res idual ) -172 -234 -253 -291 -326
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Bilag 3 Vækst i BNP 

 

Kilde: International Monetary Fund (2014). 

 


