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Executive summary 

The purpose of this thesis is to complete an analysis and valuation of the Danish insulation company 

Rockwool International A/S and to reach a conclusion on whether the official closing stock price of a 

Rockwool International A/S B-stock is over- or underestimated in comparison with the estimated closing 

stock price calculated in this paper. 

 

Rockwool International A/S is the largest stone wool insulation manufacture in the world with a turnover of 

DKK 11.168 in 2009.  

 

An internal analysis has been performed in order to unveil Rockwool International A/S' internal strengths 

and weaknesses. The analysis showed that Rockwool has a strong competitive advantage due to the 

innovative System Divisions-department and especially their advisory department BuildDesk that provide 

customers with knowledge and guidance, a service that many of the biggest competitors do not offer.  

 

The external environment has been analyzed through a PEST and Porters 5 forces analysis. Here it was 

concluded that the insulation market has experienced a fall in the demand for insulation due to the 

financial crises but yet showed possibilities for energy-efficient insulation due to the current and future 

regulations on global warming.  

The competitive intensity of the insulation industry has been identified as being medium as a result of few 

but large competitors combined with the threat of a slower growing marked.  

 

The financial analysis showed that Rockwool had high growth in their turnover from 2005 to 2007 but from 

2007 to 2009 Rockwool's turnover dropped by approximately 25 %. The analysis also showed that a large 

majority of Rockwool's turnover was generated by Rockwool's core activity. 

 

The findings in the strategic and financial analyses served as basis for the future budget prepared in order 

to estimate the value of the future free cash flow and the weighted average cost of capital which was 

needed in order to calculate the estimated closing stock price.  

 

The market value of Rockwool International A/S's net capital was estimated to 9.723 Mio. DKK., which is 

the equivalent to a closing stock price of 443, 98 DKK. This means that the overall conclusion on this thesis 

is that the official closing stock price of Rockwool International A/S B-stock is overestimated by 91, 02 DKK, 

or 20, 50 %. 
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1. Indledning 

Finanskrise og miljøbevidsthed er muligvis de to emner, som gennem den seneste tid har fået mest omtale i 

verdenspressen. Dette også forstærket af den store klimakonference COP15, som blev afholdt i december 

2009 i København. Mange af verdens ledere har i deres valgkampagner tilstræbt sig en grøn miljøpolitik, 

der skal sikre dem vælgere i en kriseramt økonomi. Miljøansvarlighed er kommet til udtryk gennem 

FairTrade-mærket, Svanemærket, økologisk tøj og hybridbiler blandt flere miljørigtige forbrugsgoder.  

 

Et af de firmaer, som har levet højt på den grønne bølge, er den danske virksomhed Rockwool International 

A/S. Virksomheden producerer og sælger bæredygtig isolering og har de sidste par år oplevet stigende 

salgstal som direkte resultat af det øgede fokus på miljøet. I den forbindelse er det interessant at se 

nærmere på, hvordan den globale finanskrise påvirker Rockwools indtjeningsmuligheder.  

 

Finanskrisen har lagt sig som en dæmper over hele verden og påvirket langt de fleste 

virksomhedsindtjeningsmuligheder i en negativ retning. Virksomheder over hele verden bruger mange 

ressourcer på at udvikle nye forretningsmuligheder, som skal hive dem ud af krisen og på rette spor igen. 

Samtidig med dette har virksomhederne ligeså stor fokus på deres omkostninger. Der bliver tænkt i 

kreative baner hos ledelsen når de skal finde ud af hvilke knapper, de skal skrue på for at kunne spare nok 

til at klare sig igennem denne svære tid.   

 

Samtidig med denne finansielle nedgang har der i den politiske verden aldrig været mere fokus på 

miljøbevidsthed, end der er nu. EU har i længere tid haft miljøet på toppen af deres dagsorden og vedtog 

tidligere skærpede krav til isolering af nyopførte boliger samt efterisolering af eksisterende bygninger.  

Selvom det ikke lykkedes til COP 15 mødet at forhandle en klimaaftale på plads, er det fortsat et emne, som 

har høj prioritet i EU. Verdens mest magtfulde mand, Præsident Barack Obama viste ved at dukke op til 

klimatopmødet i København at miljøet har en høj prioritet hos ham. Han har også ved tidligere lejlighed 

givet udtryk for, at han vil gøre sit for at bekæmpe miljøproblemerne1.  

 

Men på trods af den positive tendens inden for miljøbevidsthed, har investorerne alligevel ikke troet på, at 

det var nok til at holde Rockwool International A/S ude af den finansielle krise. Det ses tydeligt på 

aktiekursen, som igennem de sidste 3 ½ år har været faldende2.  Hvilket godt kunne indikere, at 

                                                           
1
 "Glæde over Obams miljøudmelding" - Berlingske Tidende - 18. nov 2008 

2
 http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowHistorical.aspx?StockId=208411 
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markedsværdien af Rockwool International A/S er undervurderet. 

På den anden side oplevede Rockwool International A/S i 2008 for første gang i ti år økonomisk tilbagegang 

i både deres omsætning og indtjening, hvilket kunne indikere, at også Rockwool er blevet ramt af den 

finansielle krise.  

 

Rockwool befinder sig i en spændende branche med et unikt produkt i en tid, hvor der aldrig har været 

mere fokus på miljørigtig energi og miljøbesparelser, som kan potentielt komme Rockwool økonomisk til 

gode. Men samtidig viste Rockwool for første gang sidste år tegn på, at krisen havde fundet vej til 

Hedehusene, hvor koncernens nettoomsætning faldt med 22, 67 % fra 2008 til 2009.   

Med denne problematik i tankerne har jeg valgt at lave en værdiansættelse af Rockwool International A/S. 

Der er ikke noget nyt eller nyskabende i selve værdiansættelsen men modellerne og teorien bag er altid 

aktuelle og sammen med de unikke situationer som virksomhederne befinder sig ligger der en spændende 

sag om Rockwool International A/S til grund for denne opgave og problemformulering som vil blive 

introduceret i afsnit 2.  

2. Problemformulering 

På baggrund af de problemstillinger, som bliver opstillet i indledningen samt de forhold, som bliver 

diskuteret, er det interessant at opstille følgende problemformulering: 

 

"Hvad er værdien af Rockwool International A/S pr. 10. marts 2010, tidspunktet for 

offentliggørelsen af 2009-regnskabet?" 

 

Denne problemformulering vil blive forsøgt besvaret ud fra følgende underliggende spørgsmål; 

Strategiske analyse: 

- Hvilke styrker og svagheder eksisterer internt i Rockwool International A/S? 

- Hvilke omverdensfaktorer har indflydelse på Rockwool International A/S? 

- Hvordan er den konkurrencemæssige situation i isoleringsindustrien? 

Finansielle analyse: 

- Hvorledes er Rockwool International A/S' økonomiske udvikling forløbet de seneste 5 år? 

Værdiansættelse: 

Hvorledes vil ændringer i de væsentlige forudsætninger påvirke den estimerede værdi pr. 10. marts 2009? 
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3. Afgrænsning 

3.1 Tidsmæssig afgrænsning 

Rockwool International A/S' årsrapport for 2009 udkom d 10. marts 2010 og er den sidst benyttede kilde i 

forbindelse med værdiansættelsen. Det vil sige, at alt data, som er fremkommet efter d. 10 marts 2010, 

ikke er medtaget i værdiansættelsen af Rockwool International A/S og er dermed ikke behandlet i denne 

opgave. 

 

Årsrapporterne fra 2005 til 2009 er det primære grundlag for regnskabsanalysen og beregningen af 

nøgletal. Årsrapporten for 2004 er inddraget i forbindelse med beregningen af gennemsnitsværdier.  

3.2 Corporate Governance 

Valget er faldet på ikke at inddrage en analyse af Rockwool International A/S' Corporate Governance politik 

på baggrund af en tidligere hovedopgave fra CBS bibliotek3. Denne påviser igennem undersøgelser, at der 

ikke er nogen direkte sammenhæng imellem en virksomheds corporate governance politik og udviklingen i 

aktiekursen på Københavns Fondsbørs. Ud fra dette vurderes det, at en analyse af Rockwools corporate 

governance politik ikke vil være relevant i denne opgavesammenhæng. 

3.3 Øvrig afgrænsning 

Aktiekapitalen i Rockwool International A/S er opdelt i A- og B-aktier, der begge er registreret på 

Københavns fondsbørs. Værdiansættelsen vil blive foretaget ud fra synspunktet for en minoritetsaktionær, 

hvorfor de ekstra stemmer, der er tilknyttet A-aktien, ikke vil blive tillagt nogen ekstra værdi. 

Værdiansættelsen ud fra denne betragtning estimere en værdi, der er gældende for samtlige udstedte 

aktier af Rockwool International A/S.  

 

Som ekstern analytiker har der været begrænset adgang til interne informationer, som af 

konkurrencemæssige årsager ikke offentliggøres. Derfor har det kun været muligt at anvende 

offentliggjorte informationer til brug for værdiansættelsen. Fuld adgang til månedsrapporter mv. havde 

muligvis betydet, at opgavens udfald havde været anderledes.  

 

                                                           
3
 "En undersøgelse og analyse af Nørby udvalgets corporate governance anbefalinger - fra en investorssynsvinkel" - 

CBS Hovedbibliotek - Side 109 
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4. Metodevalg 

4.1 Teorivalg 

Opgaven er primært baseret på offentligt tilgængelig litteratur og dokumentation - herunder bøger, 

artikler, børsmeddelelser samt tidligere og dette års årsrapport fra Rockwool International A/S.  

Disse data ligger til grund for analysen og besvarelsen af problemformuleringen formuleret i afsnit 2.  

 

De indsamlede data bliver analyseret ved hjælp af en Portsers Five Forces, som danner grundlag for en 

analyse af den branche, som Rockwool opererer i. En PEST(EL) analyse hvor igennem de samfundsforhold 

samt forhold i omverdenen, som kan/vil påvirke Rockwools forretning, bliver beskrevet; samt en SWOT-

analyse. Sidstnævnte binder de to analyser sammen og udtrykker en samlet konklusion.  

Herudover inddrages Dupont modellen i forbindelse med en nøgletalsanalyse af Rockwool International 

A/S' regnskabstal gennem de sidste 5 år, som sammen med den strategiske analyse skal danner grundlag 

for budgetteringen.  

Selve værdiansættelsen er lavet ved brug af den indirekte cash-flow baserede værdiansættelsesmodel 

FCFF. Denne model er valgt da analyseformålet er en samlet værdiansættelse af Rockwool International 

A/S, uagtet finansieringen og fordelingen af det frie cash flow imellem långiver og egenkapital eller 

minoritetsinteresser.  

4.2 Emperivalg 

For at kunne besvare den opstillede problemformulering er der i denne opgave taget udgangspunkt i 

kvalitativ data, som alle er blevet indsamlet af opgaveløser selv. Faren for forskerbias4 er forsøgt undgået så 

godt som muligt ved ikke kun at benytte få kilder men derimod mange forskelligartede kilder samt ved at 

gå kritisk til værk ved gennemgangen af materialet.  

I forbindelse med researcharbejdet og indsamling af materiale er der som den primære kilde brugt 

Rockwool International A/S' årsrapporter fra 2004 til 2009 samt børsmeddelelser og anden offentliggjort 

information.  

Herunder består den sekundære kilde af artikler fra div. medier, udtalelser fra aktieanalytikere og 

udtalelser fra eksperter.  

På denne måde opnås der en balance imellem intern offentliggjort viden og eksternt materiale, som 

sammen danner grundlag for denne opgave.  

                                                           
4
 Litteraturliste - Litteratur A 
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5. Disposition 

5.1 Generelt 

Opgaven er delt op i tre hovedafsnit, som yderligere er delt op i underliggende emner, som det fremgår af 

figur 5.1. De to første hovedafsnit analyserer henholdsvis ikke-finansielle og finansielle fakta med det 

formål at til sidst at blive flettet sammen for at danne grundlag for den endelige værdiansættelsesanalyse, 

som vil udgøre hovedafsnit tre.  

Hvert afsnit vil blive afsluttet med en delkonklusion for at følge problemformuleringen og bevare den røde 

tråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 
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5.2 Første hovedafsnit 

Det først hovedafsnit vil indeholde den strategiske del af analysen og derved omhandle de ikke-finansielle 

forhold for Rockwool International A/S.  Dette afsnit vil være opdelt i en intern og en ekstern analyse.  

I den interne analyse vil jeg analyse Rockwools værdikæde igennem en værdikædeanalyse.  

Det eksterne afsnit vil blive analyseret igennem en PEST(EL) analyse, som belyser den omverden Rockwool 

opererer i samt en Porters Five Forces, som analyserer og beskriver de branchemæssige forhold for 

Rockwool.  

Til sidst vil analyserne af de kvalitative forhold blive opsamlet i en SWOT analyse, der vil fungere som en 

konklusion på hele den strategiske analyse. 

5.3 Andet hovedafsnit 

I det andet hovedafsnit vil de finansielle forhold blive analyseret. De historiske tal, som indhentes fra 

tidligere årsrapporter, reformuleres til analyseformål. Dvs. at driftsaktiviteten udskilles fra 

finansieringsaktiviteten for at danne grundlag for den regnskabsmæssige analyse og dermed den finansielle 

del af analysen. Analysen vil blive struktureret efter Dupont-modellen.  

5.4 Tredje hovedafsnit 

Tredje og sidste hovedafsnit danner grundlag for selve værdiansættelsen af Rockwool International A/S. 

Det er her, resultaterne fra de tidligere analyser og modeller, bliver inddraget i forbindelse med 

budgetteringen.  

Værdiansættelsen vil blive udarbejdet på baggrund af budgetteringen af en budgetperiode samt en 

terminalperiode for Rockwool International A/S.  

På afsluttende vis vil jeg drage alle mine delkonklusioner sammen til en endelig konklusion, som vil stå som 

et direkte svar på problemformuleringen formuleret i disponeringens afsnittet.  
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6. Præsentation af Rockwool International A/S 

6.1 Historie5 

Rockwool, blev grundlagt tilbage i 1909, da H.J. Henriksen og V. Kähler begyndte udvindingen af grus, 

mergel, kul og teglsten dengang under navnet I/S H.J. Henriksen og V. Kähler. Der skulle gå over tyve år før 

produktionen af stenuld, som bruges til at fremstille isolering, begyndte, og i årene 1937 - 1939 blev der 

opført fabrikker i Danmark, Sverige og Norge til produktion heraf. 

I starten af 1940'erne og gennem Anden Verdens Krig havde produktionen af isolering stadig ikke taget fart, 

og det var således stadig produktionen af grus, mergel, kul og teglsten, som Rockwool solgte mest af.  

 Det var først efter væsentlige ændringer i ejerforholdet af Rockwool, hvor familien Kähler overtog 

stenuldsproduktionen og den resterende af produktion blev overtaget af Henriksen-familien, at 

stenuldsproduktionen tog fart.  

Op igennem 1960'erne udvidede selskabet til ikke kun at befinde sig i Skandinavien men også i andre 

vesteuropæiske land såsom Tyskland, Finland og Schweiz. Hovedsædet lå som nu i Hedehusene på 

Sjælland.  

 

I starten af 1970'erne startede den første oliekrise. De stigende energipriser gjorde, at interessen for 

isolering steg enormt, og dette kunne Rockwool mærke på efterspørgslen og på deres omsætning, som 

igennem 1970'erne steg fra 360 millioner DKK til 1.600 millioner DKK.  

Det var også i 1970'erne, nærmere sagt 1976, at selskabet fik navnet Rockwool International, som det også 

hedder den dag i dag.  

Efter at Rockwool i 1970'erne oplevede stor succes med deres isoleringsprodukter, blev der i 1980'erne 

brugt mange ressourcer på at udvikle og forske i nye måder at udnytte stenuld på. 

De kræfter, der blev lagt i arbejdet, medvirkede til, at Rockwool opdagede mange andre brugsmuligheder 

for stenuld blandt andet en speciel vandabsorberende jord art, skillevægge, og til forbedring af akustik 

indendørs mv.  

Alle disse produkter bliver samlet i selskabets afdeling kaldet Systems Division, som i dag tegner sig for 18, 

4 % af Rockwools nettoomsætning. 6 

Rockwool bruger stadig mange ressourcer på at være innovative og udvikle deres produkter og får bevilget i 

gennemsnit 144 patenter om året. 7 

                                                           
5
 http://www.rockwool.com/about+the+group/the+group+in+brief/history 

6
 Årsrapport 2009 s. 18 

7
 Årsrapport 2009 s. 22 



Rockwool International A/S Adam Brødsgaard HD (R) 

 
 

I 1990'erne ønskede Rockwool at ekspandere til nye dele af verden og gennemførte en ekspansiv 

vækststrategi rettet mod Østeuropa. En sådan strategi er yderst kapitalkrævende, og Rockwool valgte 

derfor at blive børsnoteret i 1996 for at skaffe kapital til ekspansionen.  

Rockwool kæmpede dog med dårlige salgstal i mange år efter udvidelsen. Det var først i begyndelsen af det 

21. århundrede, da den politiske verden begyndte at fokusere mere på CO2-udledningens betydning for 

miljøet, samt EU's fokus på bygningers energimæssige ydeevne8, at Rockwool begyndte at have konstant 

vækst i omsætningen.  

Denne vækst varede dog kun frem til 2008, hvor Rockwool blev ramt af finanskrisen og oplevede en 

tilbagegang i omsætningen for første gang i lang tid.  

Denne tilbagegang fulgte med Rockwool igennem 2009, hvor omsætningen faldt fra 13.700 millioner DKK 

ned til 11.168 millioner DKK9. 

6.2 Ledelse og organisation 

Rockwool International A/S' organisation er struktureret som vist i figuren nedenfor. Dette er en struktur, 

som den nuværende koncernchef Eelco Van Heel har været med til at implementere i virksomheden, som 

erstatning for den gamle struktur, der bestod af 6 divisioner.  

     

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2. 10 

 

Efter at have været direktør for Systems Divisions op gennem 1990'erne blev Eelco Van  

Heel udnævnt til koncernchef som en del af selskabets strategi om at lave et generationsskifte i ledelsen. 

Eelco Van Heel overtog stillingen fra Tom Kähler, som havde været der i femten år og blev dermed den 

første koncernchef, som ikke blev fundet inden for familiens egne rækker.  
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9
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6.3 Vision, mission, mål og værdier 

Det er Rockwool International A/S' mission at blive den fortrukne leverandør af produkter, systemer samt 

løsninger, som forbedrer energieffektiviteten, akustikken og brandsikkerheden i bygninger11. Herudover 

ønsker Rockwool ligeledes at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik 

på at skabe vækst for aktionærerne og gode arbejdsvilkår for medarbejderne, så de motiveres i deres 

arbejde.  

 

Som en del af denne strategi opstod divisionen BuildDesk, hvis hovedaktivitet er at tilbyde ekspertise til 

rådgivende ingeniører og derigennem løbende at forbedre energieffektiviteten, akustikken og 

brandsikkerheden i bygninger. 

Herudover ligger der også nogle synergieffekter, som vil kunne komme Rockwool til gode. Rockwool kan 

fortsætte med at være kundens fortrukne leverandør, da kunden ikke alene kan få et godt og 

kvalitetsmæssigt førende produkt men ligeledes også modtage rådgivning omkring bæredygtige 

løsningsmuligheder.  

 

Rockwools nuværende mission er blevet udarbejdet og implementeret efter initiativ fra koncernchef Eelco 

Van Heel i samarbejde med bestyrelsen.  

Et af deres tiltag har været at udvikle og implementere projektet People & Brands. Projektet skal være 

rygraden for gruppens ovenfor omtalte mission og skal være med til at give hver enkel medarbejder et klart 

mål for sit arbejde og hvordan arbejdet bidrager til gruppens overordnede målsætning12.   

Eelco Van Heel mener, at projektet People & Brands er fremtiden for Rockwool International A/S, og at det 

vil tage Rockwool det næste skridt mod at opnå deres mission13. 

Selvom projektet People & Brands er et nyt tiltag, bygger det stadigvæk på de gamle værdier, som Claus 

Kähler i sin tid definerede, og som har været grundstenene for virksomheden. 

Claus Kähler fremhævede følgende værdier14: 

 

- Gruppens ry og integritet skal fastholdes.  

- Virksomheden skal være effektiv, kreativ og omstillingsklar i forhold til ændringer i markedet. 

- En åben og god kommunikation igennem hele virksomheden. 
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 http://www.rockwool.com/about+the+group/mission+and+values 
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 Newsletter "BuildDesk expands" - Rockwool International A/S - 2005 
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 Newsletter "BuildDesk expands" - Rockwool International A/S - 2005 
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Claus Kählers værdier har dannet grundlag for de beslutninger, som er truffet i Rockwool International 

igennem de sidste 60 år, og i forbindelse med udarbejdelsen af People & Brands projektet har Eelco van 

Heel blot moderniseret disse værdier.  

 

Ved siden af de mere bløde værdier har Rockwool også fastsat nogle finansielle værdier, som de igennem 

mange år har fulgt15: 

 

- Soliditetsgrad på minimum 50 %. 

- Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 %. 

- Overskudsgrad på 11 % af omsætningen. 

- Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital. 

 

Mange økonomer vil sikkert mene, at en soliditetsgrad på 50 % vil være en begrænsning for en virksomheds 

vækstmulighed. Men i den kraftige vækstperiode, som Rockwool International har oplevet fra 2003 - 2007, 

valgte Rockwool ikke at negligere denne finansielle målsætning, og netop denne konservative tankegang 

kan vise sig at være en klar styrke for Rockwoolkoncernen i disse tider, hvor økonomisk recession og 

lavkonjunktur på byggemarkedet for alvor truer verdensbilledet. 

 

6.4 Ejerstruktur  

Rockwool International A/S' aktiekapital er opdelt i to typer aktier; henholdsvis A- og B-aktier, hvor A-

aktierne giver 10 stemmer, og B-aktierne kun giver 1 stemme16. Rockwool har ingen intention om at ændre 

denne forskel mellem A- og B-aktierne.  

Forholdet mellem A- og B-aktier er opdelt som vist nedenfor17: 

 

 

Stk. Pct. 

A-aktier 13.072.800 59,5% 

B-aktier 8.902.123 40,5% 

I alt 21.974.923 100,0% 

Figus 6.4 
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 Årsrapport 2009 side 13 
16

 Årsrapport 2009 side 23 
17

 Årsrapport 2009 side 39, egen tilvirkning 
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Ligesom ledelsen i rigtig mange år har båret præg af, at Rockwool er et familieforetagene, forstået på den 

måde at Kähler efternavnet har været at finde i mange topstillinger, bærer ejerforhold ligeledes præg af 

dette da 18 % af aktiekapitalen og 26 % af stemmerne er placeret hos familien18.  

6.5 Afdelinger og produkter19 

Rockwool International A/S består, som vist i figur 6.2, af tre overordnede afdelinger; Isoleringssegmentet, 

Systems Division og BuildDesk. Disse tre områder kan opdeles i to forretningsområder; Isoleringssegmentet 

inkl. BuildDesk og Systems Division. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det isoleringsområdet, som 

udgør størstedelen af Rockwool International A/S' forretning med 81 % af omsætningen for 2009 og 94 % af 

aktiverne20. Men samtidig ses det, at det omkostningstunge isoleringssegment kun står for 69, 47 % af EBIT. 

Det kan altså konkluderes, at overskudsgraden for Systems Division er noget bedre end 

isoleringssegmentet.  

 

Figur 6.521 

6.5.1 Isoleringssegmentet inkl. BuildDesk 

Isoleringsområdet er, som vist, Rockwools største aktivitet og herunder sælges hovedparten til 

byggesektoren, og resten er fordelt på specialløsninger til kraftværker, procesindustrien samt teknisk 

isolering til skibe, hvoraf sidstnævnte oplevede en positiv udvikling i 200922. 

Afdelingen BuildDesk blev etableret tilbage i 2001 og er dermed den nyeste satsning fra 

Rockwoolkoncernen. Afdelingen fungerer som en konsulentvirksomhed med det formål at forbedre 
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 Årsrapport 2006 side 14 
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 Årsrapport 2009 side 14 + 16 
20

 Årsrapport 2009 side 14 + 32 
21

 Årsrapport 2009 side 32 + egen tilvirkning 
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energieffektiviteten og bæredygtigheden i bygninger og bebyggede områder ved at yde konsulentbistand 

og rådgivning til Rockwools potentielle og eksisterende kunder.  

6.5.2 Systems Division 

Systems Division, som er Rockwools andet forretningsområde, består af fem underområder, som alle 

beskæftiger sig med alternative brugsmuligheder for råvarematerialet stenuld. 

De fem underområder under Systems Division beskæftiger sig med udviklingen af følgende produkter23: 

 

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.  

 

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

inden for drivhusgartneridrift. Grodan afsætter størstedelen af deres produkter til europæiske og 

nordamerikanske drivhusavlere. Grodans løsninger gør det muligt at producere sunde og velsmagende 

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

Afdelingen kæmper mod de lave afgrødepriser, som gør, at deres løsninger ikke altid er rentable for 

gartneribranchen.   

 

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

arkitektoniske muligheder samtidig med, at de virker isolerende. Pladerne har den fordel, at de er nemme 

at arbejde med og kræver meget lidt vedligeholdelse.  

Rockpanels nettoomsætning blev i 2009 påvirket negativ på grund af udviklingen i byggebranchen.  

 

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.  

Den store nedgang i bilindustrien i 2009 påvirkede derfor Lapinus Fibres salgsvolumen negativt. 
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RockDelta: Den sidste afdeling under Systems Division 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.  

Afdelingen oplevede i 2009 en lille fremgang i deres nettoomsætning.  

6.6 Rockwool International A/S i tal24 og geografiske placeringer 

Rockwool har oplevet stor succes med salget af isolering op igennem det 21. århundrede, hvor deres 

nettoomsætning er gået fra 7.921,4 mio. DKK i 2001 til 13.908 mio. DKK i 2007. Stigningen i Rockwools 

omsætning skyldes blandt andet de skærpede krav fra EU om bæredygtig isolering i nye bygninger.  

I 2008 og 2009 begyndte Rockwool at kunne mærke finanskrisen, og deres nettoomsætning faldt fra 13.908 

mio. DKK i 2007 til 11.168 mio. DKK i 2009, hvilket bragte Rockwool økonomisk tilbage på niveau med 2006.  

 

Rockwool har i perioden formået at skabe et overskud (målt på EBIT), der i takt med omsætningen er steget 

fra 2001 til 2007. I 2008 faldt overskudsgraden, hvilket kan indikere, at Rockwool ikke havde forventet at 

blive så hårdt ramt af finanskrisen, som de gjorde.  

I 2009 faldt overskudsgraden endnu mere på trods af, at Rockwool forsøgte at skære ned på sine 

driftsomkostninger blandt andet ved at afskedige 709 medarbejdere.  

Nedenfor er vist Rockwools udvikling i nettoomsætning. 

 

 

Figur 6.625 
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Rockwool International A/S er en verdensomspændende virksomhed med salgskontorer over hele verden, 

21 fabrikker fordelt i mellem Europa, Amerika og Asien og virksomheden beskæftiger 7.843 

medarbejdere26.   

Nedenfor er vist, hvor i verden Rockwools salgskontorer og fabrikker er placeret, og ligeledes hvor de 

planlagte fabrikker kommer til at ligge.  

Figur 6.727 

Rockwool opdeler deres aktiviteter i tre geografiske områder, som kort vil blive beskrevet nedenfor. 

6.7.1 Vesteuropa28 

Vesteuropa er koncernens største og vigtigste forretningsområde, og ligeledes er det også her, de har deres 

hovedsæde. Rockwool oplevede en tilbagegang på det vesteuropæiske marked, hvor nettoomsætningen 

faldt fra 9.294 mio. DKK i 2008 til 8.164 mio. DKK i 2009. Denne udvikling skyldes et fald i efterspørgslen af 

isolering på det spanske og engelske marked. Frankrig, Tyskland og Holland, som er de tre største markeder 

i Vesteuropa, holdt sig på samme niveau som i 2008.  

Vesteuropa står for 73,10 % af den samlede nettoomsætning. 
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6.7.2 Central- og Østeuropa29 

Central- og Østeuropa er koncernens anden største forretningsområde, som står for 16,19 % af Rockwools 

omsætning, og det var her Rockwool International A/S oplevede den største nedgang i 2009. 

Nettoomsætningen gik fra 3.168 mio. DKK i 2008 til 1.809 mio. DKK i 2009 dvs. et fald på 42,89 %. Denne 

udvikling skyldte et fald i byggeaktiviteten på mellem 30 - 40 % på flere af de central- og østeuropæiske 

markeder.  

6.7.3 Øvrige30 

Det øvrige marked består primært af det nordamerikanske og det asiatiske marked, som udgør 10,7 % af 

den samlede nettoomsætning. Rockwool kunne på det amerikanske marked i 2009 mærke, at USA på 

daværende tidspunkt oplevede den værste lavkonjunktur siden 1930'erne, mens den asiatiske økonomi 

klarede sig forholdsvis godt. Samlet set udviklede markedet sig negativt og omsætningen faldt fra 1.238 

mio. DKK i 2008 til 1.195 mio. DKK i 2009. 
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Strategisk Analyse 

7. Intern analyse af Rockwool International A/S 

7.1 Ressourcer og kompetencer 

I følgende afsnit vil Rockwool International A/S' ressourcebase analyseres med henblik på at identificere 

omfanget af de ressourcer som Rockwool har adgang til, og derved belyse de interne styrker og svagheder 

hos Rockwool med henblik på at inddrage analysen i værdiansættelsen. Ressourcerne vil blive inddelt i 

materielle, finansielle, immaterielle og menneskelige ressourcer31.  

7.1.1 Materielle ressourcer 

Rockwools materielle ressourcer udgør ved d. 31/12 2009 7.340 mio. DKK. Her udgør grunde og bygninger 

3.037 mio. DKK og tekniske anlæg og maskiner 3.886 mio. DKK. Rockwool har 21 fabrikker placeret rundt 

om i hele verden lige fra Nordamerika til Malaysia, men størstedelen af dem er placeret i Europa32. 

I 2010 åbner Rockwool en ny fabrik, som er sidste del af en stor ekspansionsplan tilbage fra 2006. Rusland 

er inden for de sidste par år vokset til at være Rockwools fjerde største marked, og Rockwool ser stadig 

mulighed for vækst på det russiske marked og ønsker derfor at være fysisk tilstede i landet med 

produktionsmuligheder33.  

 

Rockwool vil udover fabrikken i Rusland også placere en fabrik i Indien i samarbejde med den førende 

virksomhed i Indien inden for teknisk isolering. Rockwool har valgt denne placering, fordi de ser store 

muligheder for at eksportere teknisk isolering til Emiraterne og Saudi-Arabien, især på det kommercielle 

markedet - herunder kontorbygninger, hoteller, indkøbscenter men regner også med på længere sigt, at 

markedet vil åbne sig for europæiske standarder og derved give Rockwool mulighed for også at komme ind 

på det private marked34.  

 

Placeringerne af de nye fabrikker vil i fremtiden gøre det muligt for Rockwool International A/S at forsyne 

fremtidige strategisk vigtige markeder med isolering.  
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7.1.2 Finansielle ressourcer 

Finansielle ressourcer har stor betydning i forbindelse med realisering af ledelsens strategier, og i 

forbindelse med opkøb eller anden form for udvidelse har det finansielle beredskab afgørende betydning.  

Rockwool har stor fokus på deres soliditetsgrad, der som minimum skal ligge på 50 % 35. Rockwool havde i 

2005 en soliditetsgrad på 63 % og har siden holdt en soliditetsgrad på omkring 70 %, som i 2009 landede på 

73 %. Tallet viser, at Rockwool har stor finansiel styrke til at kunne gennemføre kapitaltunge strategier eller 

investeringer.  

 

Et mål om at have en høj soliditetsgrad kan have sine ulemper, og Rockwool har i mange år kæmpet med 

underkapacitet, hvor udsigterne til en ændring af dette har været lange på grund af kravet om en høj 

soliditetsgrad36. Men omvendt er det også vigtigt at være en kapitalstærk virksomhed under ugunstige 

markedsforhold og i tider med finanskrise, som gør at de nødvendige finansielle ressourcer eksisterer til, at 

virksomheden kan foretage økonomiske beslutninger, som er nødvendige for overlevelse.  

 

Rockwool International A/S' aktionærer har ved tidligere lejlighed kritiseret Rockwool for ikke at være 

aggressive nok i deres investeringer, men set i lyset af den finansielle krise, som Rockwool kan mærke på 

nettoomsætning, må det vurderes, at Rockwool har været gode til at finde balancen mellem investeringer 

og konservativ strategi.  

7.1.3 Immaterielle ressourcer 

Rockwool International A/S's største konkurrencemæssige fordel er deres immaterielle ressourcer, som 

består af knowhow, der gør det muligt for koncernen at være verdens førende inden for produktionen af 

stenuld på den mest omkostningseffektive og miljøvenlige måde37.  

 

Med en gennemsnitlig søgning på 144 nye patenter hvert år viser Rockwool, at de ønsker at fastholde 

denne markedsposition og innovationen brænder igennem med deres 2002-projekt System Divisions, som 

udelukkende forsker i brugsmulighederne for stenuld udenfor byggemarkedet, og som løbende udvikler 

nye produkter38.  
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Rockwools andet forretningsområde, som består af konsulent divisionen BuildDesk, er oprettet på 

baggrund af en længere procesudvikling, samarbejde med kunderne og mange års opbygning af knowhow 

på isoleringsområdet, som Rockwool har koblet sammen med salget af isoleringsprodukter. 

Immaterielle ressourcer kan, som i Rockwools tilfælde, være en kæmpe konkurrencemæssig fordel, da 

viden eller knowhow ikke kan kopieres af konkurrenterne, men som derimod skal opbygges igennem 

mange års erfaring og researcharbejde. Rockwool har derfor som verdensleder en unik fordel med deres 

immaterielle vidensressource. 

7.1.4 Menneskelige ressourcer 

Medarbejderne hos Rockwool har stor betydning for koncernen, og de bruger derfor løbende mange 

kræfter på at sørge for medarbejdernes udvikling inden for alle virksomhedens forretningsområder, da det i 

sidste ende er medarbejderne, som skal sørge for at koncernen fastholder sin position som den førende 

producent af stenuldsløsninger.  

Det er også derfor, at Rockwool i 2009 har gjort forskellige tiltag for at sikre denne udvikling. Et af de tiltag 

har været at gennemføre et program i koncernens forsknings- og udviklingsafdeling, som skal være med til 

at øge kreativiteten og effektiviteten i den vigtige udviklingsproces. Programmet er struktureret således, at 

det forsøger at skabe en platform, hvor højtuddannede medarbejdere skal kombinere kreativitet med såvel 

eksterne som interne relationer med henblik på at skabe et bedre udviklingsmiljø39.  

 

Rockwool sørger også for at måle deres medarbejdere på nogle forskellige nøgletal såsom fravær, 

uddannelsesdage og ligeledes medarbejderomsætning for funktionærerne og ulykkesfrekvens for 

produktionsmedarbejderne, som det ses af figur 7.1.4 

 

Figur 7.1.440 

Her er det bemærkelsesværdigt at se, hvordan antal uddannelsesdage for produktionsmedarbejdere, på 

trods et lille tilbagefald i 2009, er gået fra 1,7 dage til 2,6 dage dvs. en stigning på 0,9 dag. Denne udvikling 

skyldes en øget fokusering på uddannelsesaktiviteten for produktionsmedarbejdere samt indførelsen af et 

globalt program for talentledelse.  
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Ud over de løbende tiltag som Rockwool gør sig, foretager koncernen hvert år eller hvert andet år en 

medarbejderundersøgelse, hvor over 2.800 medarbejdere er med til at udtalelse sig om, hvordan de 

oplever arbejdsmiljøet hos Rockwool International A/S. 

Der blev i 2009 udført en sådan medarbejderundersøgelse, hvor Rockwool fik et koncernresultat på 3,9 på 

en skala fra 1 til 5, som viser at virksomheden fungerer godt men samtidig har plads til forbedringer41.   

7.2 Værdikædeanalyse 

Ud fra en værdikædeanalyse analyseres Rockwools kompetencer og ressourcer med henblik på at 

identificere konkurrencemæssige fordele og aktionærværdi. 

Værdikædeanalysen inddrages med det formål at beskrive Rockwools primære aktiviteter og beskrive 

hvorledes deres ressourcer anvendes til at skabe de kernekompetencer, som giver Rockwool 

konkurrencemæssige fordele og som for konkurrenterne er svære at kopiere.  

7.2.1 Indgående logistik 

Tilbage i 2002 valgte Rockwool at samle deres indkøbsafdelinger i en indkøbsfunktion for at udnytte 

stordriftsfordele. Ved at samle indkøbene et sted har de mulighed for at forhandle sig til bedre priser. 

Ændringen blev indført samtidig med at organisationsplanen med tre divisioner, som vi kender i dag, blev 

indført.  

Denne omstrukturering vurderes at være hensigtsmæssig for indkøbsmulighederne men vurderes ikke at 

være af så nyttig karakter, at den alene fremstår som en kernekompetence for Rockwool International A/S.  

7.2.2 Produktion 

Produktionen af isolering og af Rockwools andre produkter er meget højteknologisk, men Rockwool 

vurderes til at være blandt de mest effektive inden for branchen. Det ses ved, at når Rockwool overtager en 

produktionslinje fra en konkurrerende virksomhed, har Rockwool ved tidligere situationer formået at 

effektivisere produktionen så meget at energiforbruget er halveret målt pr. produceret enhed og 

effektiviteten, kvaliteten, miljøforhold mv. er blevet mærkbart bedre bare inden for et par år42. Disse tal 

taler deres tydelig sprog og er tegn på, at Rockwool International A/S's produktion ligger i toppen blandt 

branchens mest effektive produktionsapparatur og arbejdsproces.  

Rockwool bruger stadigvæk mange ressourcer på hvert år at forske og udvikle både nye produkter men 

også nye produktionsløsninger. I 2009 blev der investeret 260 mio. DKK i forskning og udvikling, som er en 

stigning på 19,23 % i forhold til 2008. Det svarer til, at Rockwool i 2009 har investeret 2,3 % af deres 

nettoomsætning i forskning. Rockwool kan da også mærke, at disse investeringer betaler sig, da koncernen 
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har oplevet forbedret komprimering af visse produkter under transport og en over 40 % øget transport- og 

lagereffektivitet inden for de seneste år43.  

Det vurderes som en kernekompetence, at Rockwool har en stærk produktionslinje, som kan effektuere 

konkurrenternes produktionslinjer ved en overtagelse. Samtidig har Rockwool fremadrettet stadigvæk 

fokus på udviklingen af nye produktionsmuligheder som kan gøre dem endnu mere effektive. 

Som angivet flere gange tidligere i opgaven har Rockwool International A/S en strategi om at holde 

soliditetsgraden over 50 %. Dette har medvirket til, at koncernen igennem 00'erne ikke har ekspanderet 

lige så kraftigt som efterspørgslen i markedet har udviklet sig, hvilket har resulteret i, at Rockwool i mange 

år har stået med helt tomme lagerhaller, da produktionen ikke har kunnet følge med44.  

Det er selvfølgelig ikke en ønskelig situation for Rockwool at skulle melde om udsolgte varer, når 

byggebranchen vokser kraftigt. Men set i lyset af at byggebranchen i dag er hårdt ramt af finanskrisen, som 

derved direkte påvirker Rockwools omsætning i en negativ retning, må det vurderes hensigtsmæssigt, at 

Rockwool valgte at leve op til deres finansielle målsætninger og ikke negligerede soliditetsgraden, for ellers 

havde de måske stået med helt fyldte lagerhaller den dag i dag.  

7.2.3 Udgående logistik 

 Rockwool har valgt, ligesom mange andre i branchen, at outsource deres udgående logistik til en ekstern 

transportvirksomhed. Denne løsning, hvor eksterne leverandører fragter varerne det sidste stykke ud til 

kunden, er meget almindelig inden for branchen45.  

Den geografiske placering af nye fabrikker er ligeledes en vigtig del af Rockwools udgående logistik. De skal 

gøre sig mange overvejelser i forhold til leveringen af deres produkter, da omkostningerne hertil er et 

konkurrenceparameter. Fabrikker skal placeres i hensigtsmæssig afstand i forhold til modtagelse af varer 

men endnu mere i forhold til levering af varer til deres kunder, eftersom det ikke er rentabelt at 

transportere færdige isoleringsprodukter mere end 500 km46. Placeringen af fabrikker er derfor yderst 

vigtig for Rockwool. Det er netop på baggrund af disse faktorer, at Rockwool, da de tilbage i 2006 lancerede 

deres vækststrategi, valgte at placere deres nye fabrikker de steder i Europa, hvor de troede på at det 

omkringliggende byggemarked var i vækst. 

En anden udfordring for Rockwool i forhold til placeringen af deres fabrikker er, at varerne skal være 

leveret til kunden inden for ét til tre døgn for, at det vurderes at, Rockwool yder en konkurrencedygtig 

leveringsservice47.  
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Med atten fabrikker fordelt over hele Europa vurderes det, at Rockwool er velrepræsenteret på det 

Europæiske marked med rig mulighed for at yde en konkurrencemæssige dygtig levering til langt de fleste 

steder inden for Europas grænser og samtidig holde sig under den rentable 500 km's grænse.  

7.2.4 Marketing og salg 

Rockwool har i 2009 gennemført en stor kampagne med det formål at skabe en masse opmærksomhed 

omkring bygningers og huses varmespild ved dårlig isolering. Ideen med kampagnen, som fik navnet "Stop 

Local Warming", var at gøre politikere såvel som almindelig mennesker opmærksom på de CO2-besparelser 

man kan opnå ved at isolere bygninger og huse med bæredygtig isoleringsmaterialer som Rockwools egne 

produkter. Kampagnen blev brugt både nationalt og internationalt og blev intensificeret op til det store 

COP15-møde der fandt sted i København i december 2009. Her hvor politikere fra hele verden mødes for at 

forhandle en ny klimaaftale på plads som afløser for den nuværende Kyoto-aftale48.  

På trods af at politikerne aldrig fik en ny aftale på plads, oplevede Rockwool en massiv interesse for deres 

kampagne under COP15-mødet. 

Rockwool markedsfører normalt ikke sine produkter direkte til de private husejere, da de endelige 

beslutningstagere oftest er de ledende ingeniører i entreprenørfirmaer49. Rockwool har derfor igennem 

mange års arbejde oparbejdet et stærkt internationalt netværk med større entreprenørfirmaer. Fordelene 

ved at gribe sin markedsføring an på denne måde er, at Rockwool kommer i direkte kontakt med 

beslutningstageren og samtidig undgår at skulle lave store internationale markedsføringskampagner, som 

er meget økonomisk ressourcekrævende.   

7.2.5 Service 

Set fra Rockwools side er service ikke længere bare en ydelse, som følger med et salg, men derimod et helt 

forretningsområde i sig selv. Afdelingen BuildDesk blev introduceret i starten af det 21. århundrede, og har 

siden udviklet sig til at have en fremtrædende position inden for energicertificeringssoftware og design 

software i Danmark, Holland, Belgien, Østrig og Polen50.  

BuildDesk er blevet en væsentlig del af Rockwools forretning, hvis formål er at sammensætte 

helhedsløsninger til kunden og derved kombinere salget af isolering med rådgivning. 
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Helhedsløsningerne gør, at Rockwool adskiller sig fra de andre konkurrenter, som stadigvæk har rent 

produktsalg51.  

Den teknologiske udvikling og de komplicerede bygningsregulativer medvirker til, at der er et helt klart 

behov for ekspertviden igennem hele bygningsprocessen lige fra tegnebrættet til det færdige resultat. Med 

BuildDesk er Rockwool i stand til at differentiere sig fra sine konkurrenter i og med, at koncernen kan levere 

denne ekspertviden sideløbende med deres isoleringsprodukter.  

Denne service vurderes at være en kernekompetence i Rockwools værdikæde.  

7.3 Delkonklusion 

Igennem en intern analyse af Rockwool International A/S er koncernens styrker og svagheder blevet 

identificeret. 

 

Rockwool besidder en masse stærke ressourcer, som konkurrencemæssigt er en stor fordel i deres favør. 

En af disse fordele er, som tidligere nævnt, Rockwools finansielle krav om soliditetsgrad på min. 50 %. Dette 

krav har medvirket til, at Rockwool igennem 00'erne har arbejdet ud fra en vækststrategi, som måske har 

gjort, at koncernen til tider ikke har kunnet følge med efterspørgslen, men som nu har medvirket til at 

koncernen ikke står med fulde produktionshaller i hele Europa.  

Rockwools omsætning er hårdt ramt af finanskrisen men koncernens finansielle gearing er utrolig sund med 

en soliditetsgrad på 73 % i 2009. Dette gør også, at koncernen kan fortsætte sin strategiske vækst med 

åbningen af ny fabrik i Indien i 2010, hvor der vurderes at være et stort potentielt marked for 

højteknologisk isolering.  

 

Ud fra værdikædeanalysen kan det yderligt konkluderes, at Rockwool International A/S har en meget 

konkurrencedygtig produktionsmetodik, som ved overtagelser af en konkurrents produktion har formået at 

halvere energiforbruget målt pr. produceret enhed.  

Det vurderes som en klar styrke, at Rockwool er godt repræsenteret med hele atten fabrikker placeret 

rundt i Europa, og det bevirker at Rockwool kan yde en rentabel leverance af deres færdigvarer indenfor 

tilfredsstillende tidsfrister.  

Til sidst kan det konkluderes på baggrund af de foretagne analyser, at Rockwool International A/S har en 

stærk kernekompetence med deres rådgivningstiltag BuildDesk, som yder rådgivning og helhedsløsninger til 

koncernens kunder. 
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8.0 Analyse af samfundsforhold - PEST52 

I relation til den overordnede problemformulering inddrages en PEST - analyse med henblik på at belyse de 

væsentligste makroøkonomiske forhold, som har betydning for den globale isoleringsindustri, som 

Rockwool International A/S opererer på.  

De forhold, som Jyske Bank angiver som "price triggers" i deres aktieanalyser, vil blive inddraget i analysen, 

da det vurderes, at de vil have en direkte indflydelse på markedsværdien af Rockwool International A/S53.  

8.1 Politik 

Rockwool er i høj grad en virksomhed som bliver påvirket af de politiske beslutninger, der bliver truffet 

både nationalt og internationalt. Aldrig før har der været så meget fokus på netop de politiske emner, som 

påvirker Rockwool direkte på salget, nemlig miljøet.   

På baggrund heraf er det særligt relevant at analysere de politiske forhold for senere at inddrage analysen i 

selve værdiansættelsen af Rockwool International A/S.  

 

Miljøpolitik er blevet en væsentlig del af politikernes hverdag inden for de seneste år hvor fokus på 

klimaforandringerne er vokset, godt hjulpet på vej af den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gores 

politiske initiativer i kampen om nedbringelse af verdens CO2 udslip.  

Allerede tilbage i 1997 valgte EU på vegne af dets medlemslande at underskrive Kyoto aftalen, som lød på, 

at det globale udslip af CO2 skulle reduceres med 5, 2 % i forhold til niveauet i 1990 frem til 2008 - 201254.  

Kyoto-aftalen udløber i 2012, og i den forbindelse blev der afholdt FN-klimakonference i København i 2009, 

hvor de største politikere fra hele verden skulle diskutere en ny ambitiøs klimaaftale på plads, som alt 

andet lige ville sikre Rockwool en masse arbejde i fremtiden.  

Aftalen blev dog ikke til noget i første omgang, men planerne om en ny klimaaftale er langt fra fjernet fra 

dagsordenen og næste møde skal foregå i Mexico i sommeren 201055.  

 

I forlængelse af klimadebatten og miljøpolitik har EU også fokus på energipolitikken, hvis formål er at 

nedbringe udledningen af CO2 fra bygninger med ringe energistandarder, som i dag beregnes til at udgøre 

40 % af verdens energiforbrug56. Det Internationale Energiagentur (IEA) har foretaget undersøgelser, som 

viser, at der kan opnås op til 75 % besparelser af energiforbruget i bygninger, hvis de isoleres med de rigtige 

produkter.  
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En besparelse af så stort et omfang vil betyde, at det samlede forbrug af CO2 vil falde med op til 20 %.  

På baggrund heraf har EU d. 17. november 2009 vedtaget et nyt direktiv, som indeholder en række 

skærpede krav til EU's medlemslandes energiforbrug. Det fremgår af direktivet, at samtlige bygninger inden 

31. december 2020 skal være lavenergibygninger og alle offentlige myndigheder, der har til huse i eller ejer 

en ny bygning skal sikre, at denne er en "næsten nul-energi-bygning"57.  

Det forventes, at dette direktiv træder i kraft i begyndelsen af 2014, og det vil selvfølgelig sikre en masse 

arbejde til Rockwool i Europa, som er deres største marked.  

 

Der er yderligere en del af EU's medlemslande, som på eget initiativ har valgt at afsætte midler til 

renoveringsprogrammer. I Frankrig ydes tilskud, rentefrie lån og skattefradrag til at modernisere 400.000 

gamle ejendomme og boliger om året samt til at renovere alle offentlige bygninger inden udgangen af 

2012, og i Holland ønsker man at forbedre energieffektiviteten med mindst 30 % i 200.000 - 300.000 

bygninger om året58.  

Herudover vil Rusland, som udgør 7 % af Rockwoolkoncernens omsætning i 2009, reducere deres 

energiforbrug med 40 % i forhold til niveauet i 2007 inden 2020, og i USA har man vedtaget en ny lov om 

genopretning og investering, hvor til der afsættes 16, 8 mia. USD til energieffektivitet og forbedringer af 

statens bygninger59.  

 

På baggrund af den ovenover omtalte udvikling i miljøpolitik kan det forventes at Rockwool International 

A/S vil have gode muligheder for at afsætte sine isoleringsprodukter og helhedsløsninger på de forskellige 

markeder i verden. 

8.2 Økonomiske forhold 

Omverdens økonomiske forhold spiller en væsentlig rolle for Rockwools indtjeningsmuligheder, da 

udviklingen i verdensøkonomien, rente- og valutakursudsving samt udviklingen i byggebranchen vil have en 

direkte effekt på Rockwools bundlinje.  

8.2.1 Finanskrise 

Hele verden er for tiden underlagt en finanskrise; en krise så stor at den sammenlignes med det store 

børskrak i 1929, som sendte verdensøkonomien flere år tilbage.  
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Det er ikke muligt at vide, hvor længe krisen vil stå på, eller hvad omfanget af krisen vil bringe. Men mange 

økonomer mener allerede, at verdensøkonomien er på vej mod bedre tider60.  

Finanskrisen har de seneste år haft stor indvirkning på Rockwools nettoomsætning, som siden 2007 er 

faldet hele 25 %, og koncernen forventer, at nettoomsætningen vil falde yderligt med 5 - 10 % i forhold til 

200961.  

Koncernchef Eelco van Heel mener, at en stor del af faldet i indtjeningen skyldes tilbagegangen på 

byggemarkedet, som typisk er den første branche, der bliver påvirket af en finanskrise. Det medfører, at 

byggeprojekter udsættes eller annulleres, og bygherre samt byggefirmaer vælger at skære ned i 

aktiviteten62. Da Rockwool genererer omkring 90 % af sin omsætning på byggemarkederne, kan det ikke 

undgås, at koncernen bliver hårdt ramt af finanskrisen63. 

8.2.2 Byggebranchen 

Rockwool International A/S's største og vigtigste marked er Vesteuropa, som udgør 73, 10 % af den 

samlede omsætning for 2009. Rockwools andetstørste marked er Central- og Østeuropa, som udgør 16, 19 

% af den samlede omsætning64. Eftersom Rockwool afsætter 89, 29 % af sine varer på det Europæiske 

marked, er det interessant at se nærmere på udviklingen i byggebranchen på det europæiske marked.  

Den europæiske sammenslutning for byggeindustrien, der hedder Euroconstruct, har udtalt sig, at de 

forventer, at byggeindustrien på det europæiske marked vil falde med 2, 2 % i 2010, og at den negative 

udvikling første forventes at vende en gang i 201165.  

 

Aktiviteten i byggebranchen er i dag på det laveste niveau i 10 år, og i 2009, hvor BNP er faldet med 4 %, er 

byggeaktiviteten faldet med hele 8, 4 %. Euroconstruct mener, at udviklingen blandt andet kan føres tilbage 

til det store fald i opførslen af boligejendomme og privat boliger, som er faldet med 22, 5 % samt et fald i 

opførslen af erhvervsejendomme, som er faldet med 12, 7 %66. Det forventes, at den negative tendens vil 

fortsætte igennem 2010 og 2011, og først i 2012 forventes det, at udviklingen i opførsler af nye 

boligejendomme og privat boliger samt erhvervsejendomme vil begynde at udvikle sig i en positiv retning67.  

Udviklingen forventes at være stærkest på det polske, slovakiske og svenske marked68.  
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Det antages, at udviklingen i volumen i byggebranchen og samfundsøkonomien vil ligge på samme niveau i 

Rockwool International A/S's tredje markedssegment, som består af USA, Canada, Malaysia og Indien, men 

på grund af størrelsen af de nævnte markeder er de ikke medtaget til nærmere undersøgelse i besvarelsen.  

 

8.2.3 Råvarepriser 

Prisen på Rockwool koncernens primære råvare til smeltning af sten i produktionen af isolering, koks, steg 

meget i 2008, som det fremgår af figur 8.2.3, og var derved med til at påvirke de høje 

produktionsomkostningerne i 2008. Trods et fald i priserne på koks i 2009 er Rockwool stadigvæk påvirket i 

2009-resultatet af de høje priser fra 2008, da koncernen dengang indgik en aftale om købet af en betydelig 

mængde koks69.  

 

Figur 8.2.370 

I 2010 forventes derimod lavere produktionsomkostninger, da koncernen allerede har sikret sig en 

væsentlig del af koks behovet for 2010 til de lavere priser71. Eftersom Rockwool alene står for at aftage ca. 

25 % af produktionen af koks i Europa, har prisen en stor betydning for virksomhedens 

produktionsomkostninger og i sidste ende resultatet72.  

 

Produktionen af stenuld er også meget energikrævende, hvorfor oliepriser også spiller en vigtig rolle for 

Rockwools produktionsomkostninger. En undersøgelse foretaget af Det International Energiagentur 
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konkluderer, at oliepriserne vil stige, lige så snart finanskrisen er overstået, og vil i 2015 ligge på et niveau 

over 100 USD pr. barrel, og i 2030 vil priserne være helt oppe på 200 USD pr. barrel73.  

 

Rockwool arbejder løbende på at nedbringe eget energiforbrug i forbindelse produktionen af isolering, og i 

2009 opnåede koncernen en besparelse på 3, 4 mio. EUR74.  

8.2.4 Valutakurs 

Store valutakursudsving kan påvirke en virksomheds resultat, hvis virksomheden har stor aktivitet i 

udlandet. Da Rockwool opererer, som beskrevet i afsnit 8.2.2, meget på det europæiske marked er det 

væsentligt at vurdere, om udsving i euroen vil kunne påvirke Rockwools fremtidige resultat. 

Eftersom Danmark er med i EMR2-aftalen, som forhindrer den danske krone i at afvige med mere end  

+/- 2, 25 % i forhold til euroen, vurderes det ikke at udsving i euroen vil give den store effekt på Rockwools 

indtjening75.  

 

Rockwool International A/S handler også meget på det russiske marked, som udgør 7 % af deres samlede 

omsætning dvs. 782 mio. DKK76.  

 

Figur 8.2.4
77 

De seneste år er den russiske rubler faldet betydeligt, som det fremgår af figur 8.2.4. Undersøgelser viser, 
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at den russiske rubel har tabt over 25 % af sin værdi over for euroen og dollaren.  

Da Rockwool omsætter for så meget på det russiske marked, har udviklingen i rubler betydning for 

Rockwools resultat, og fortsætter den nedadgående udvikling i rubler, vil det påvirke Rockwools resultat i 

en negativ retning.  

8.2.5 Renteniveauet 

En større påvirkning af det lave renteniveau skal nok ses indirekte i salget hos Rockwool, da en investering i 

bæredygtig isolering vil være en endnu mere rentabel løsning i tider med høje oliepriser og en lav rente78.  

Hvordan renten vil udvikle sig i fremtiden, vil nok afhænge af forventninger til udviklingen i det globale 

samfund og finanskrisen. Begyndende tegn på en sundere global økonomi med faldende arbejdsløshed mv. 

vil formentlig være starten på en opadgående rente, og der vil således ikke være udsigt til flere 

rentenedsættelser, og dermed vil det heller ikke være ligeså rentable at investere i sin bolig som på 

nuværende tidspunkt med den lave rente.  

8.2.6 Isoleringsaktiviteten 

Generelt hører gennemførslen af energi- og CO2 besparende tiltag i form af konkrete afgifter, lempelser, 

større ordninger, regeringshjælpepakker og politiske regler under afsnittet om politik i PEST-analysen, men 

der er også en anden side af de energi- og CO2 besparende tiltag, som ikke er beskrevet under afsnit 8.1. 

Udskiftningen af den gamle isolering til ny bæredygtig miljøvenlig isolering er ikke kun en investering i 

miljøet, men det er også en økonomisk gevinst på grund af den reducerede udgift til energiomkostninger, 

som der opnås.  

Isoleringsarbejdet skal ses som en langtidsinvestering, da der kortsigtet vil være en meromkostning ved 

projektet. Men set fra et langsigtet synspunkt vil det være en rentabel investering på grund af de lavere 

energiomkostninger, som med tiden vil opveje startomkostningerne. Det vurderes derfor at være en 

økonomisk fornuftig beslutning at skifte til mere energibesparende isolering79.  

8.3 Sociale forhold 

De senere år har der været stort fokus på klimaet og den negative effekt, som mange af de energikilder, vi 

benytter i dag, fører med sig. Det har medført, at rigtig mange politikere har valgt at bruge mange 

ressourcer på at informere befolkningen om, hvilke konsekvenser det vil have for klimaet, hvis ikke der 

bliver lavet om på den måde, vi bruger vores energikilder på i dag. Regeringen har samtidig indført 

skærpede regler for isolering og renovering af bygninger. Mange lande har på eget initiativ også indført 
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ekstra miljøafgifter på f.eks. energifremstilling80, hvilket har haft den konsekvens, at Rockwool International 

A/S har kunnet mærke en øget efterspørgsel på deres produkter81.  

Befolkningens øgede interesse for global opvarmning og klimaets fremtid har medvirket til, at miljøpolitik 

er blevet en vigtig del af politikernes valgkampagner verden over. Senest set ved Præsidentvalget i USA, 

hvor en vigtig del af Barack Obamas kampagne var at gøre USA til et af de førende lande i kampen mod 

klimaforandringer82.  

8.3.1 Præference af glas- og stenuldsisolering 

Rockwool producerer udelukkende stenuldsprodukter, mens mange af konkurrenterne enten producerer 

både stenuldsprodukter og glasuldsprodukter eller kun glasuldsprodukter83.  

Salget af isoleringsprodukter på det europæiske marked er fordelt med 25 % til stenuldsisolering og 25 % til 

glasuldsisolering, hvoraf resten er fordelt på skumplast isolering og andre mindre produktegrupper.  

På det nordamerikanske marked er salget af isoleringsprodukter fordelt med 55 % til glasuldsisolering og 

kun 5 % til stenuldsisolering, hvoraf resten er skumplastisolering og andre mindre produktegrupper84. D er 

derfor interessant at kigge nærmere på forskellen mellem stenuldsisolering og glasuldsisolering, og om den 

store salgsforskel specielt på det nordamerikanske marked kan forklares ud fra kvaliteterne i de to 

isoleringsprodukter. Skumplastsisolering medtages ikke i analysen, da det vurderes at denne form for 

isolering ikke er et direkte substituerende produkt til stenulds- og glasuldsisolering85. 

 

Figur 8.3.186 

Som det fremgår af figur 8.3.1, har stenuld et væsentlig højere brandpunkt i forhold til glasuld, hvilket er en 

vigtig egenskab i forbindelse med brand og dermed sikkerheden i bygningen. Herudover viser figuren, at 

stenuld kan klare at bære en større vægt, hvilket er yderst nyttigt ved isolering af gulve. Da glasuld er et 

lettere produkt, er det nemmere at komprimere og transportere over længere distancer; et problem som 
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Rockwool arbejder på at en løse87. Til sidst ses det, at stenuld og glasuld begge fungerer som 

lydabsorberende isoleringsprodukter.  

 

På baggrund heraf kan det konkluderes, at stenuld besidder flere egenskaber end glasuld, hvorfor det må 

antages, at den store salgsforskel på det nordamerikanske marked er grundet amerikanernes præferencer 

og ikke kvalitetsmæssige årsager.  

Det konkluderes derfor yderligt, at Rockwool potentielt har mulighed for at vinde markedsandele i USA. 

8.4 Teknologi 

Den seneste udvikling i olie- og råvarepriser samt den grønne udvikling i, hvordan befolkningen tænker på 

miljøet, som beskrevet under afsnit 8.3, er med til at gøre Rockwools produkter eftertragtede. Succesen 

med Rockwools produkter skyldes, at Rockwool i rigtig mange år har fokuseret på produktudviklingen af 

isolering og stadigvæk som nævnt før søger 144 nye patenter i gennemsnit om året. Det er denne fokus på 

produktudvikling, som har gjort, at Rockwool i dag er den førende producent af bæredygtig isolering.  

8.4.1 Transport 

Som tidligere diskuteret i afsnit 7.3.3 er det på nuværende tidspunkt ikke rentabelt for Rockwool 

International A/S at fragte færdigproduceret isoleringsmateriale over 500 km.  

Koncernen har dog udviklet og etableret et nyt pakkesystem på deres fabrik i Norge, som gør det muligt at 

komprimere stenuldsisolering til en massefylde, som gør, at det kan betale sig at transportere det 

færdigproducerede isoleringsmateriale over længere distancer.  

Pakkesystemet eksisterer i dag kun på deres fabrik i Norge, men vælger Rockwool at implementere 

systemet i nogle af deres andre fabrikker rundt om i verden, vil det åbne op for muligheden for at nå ud til 

nye markeder med deres produkter. Rockwool kan med fordel investere i denne løsning da alternativet er 

at åbne flere fabrikker, hvilket i sidste ende vil være en dyrere investering88.  

Ved etablering af det nye pakkesystem kan Rockwool altså opnå en situation, hvor de ikke længere er 

hæmmet af 500 km-grænsen. 

8.4.2 Alternative og substituerende produkter 

På trods af at den globale fokusering på energi- og CO2 besparelser umiddelbart kun virker som en fordel 

for Rockwool International A/S, så kan der på sigt komme trusler ind på markedet i form af substituerende 

eller komplementære produkter, som opstår på baggrund af øget forskning og udvikling.  

Det må antages, at med al den fokus, der er på miljøet i form af bæredygtig isolering og global opvarmning, 
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og med de mange hjælpepakker på milliard beløb, som regeringer verden over kaster efter bæredygtige 

projekter, så vil forskningen inden for dette område accelerere. Det vil medføre at boligejere, arkitekter og 

bygningsentreprenører vil stå med alternative muligheder såsom solfangere, regnvandsanlæg mv. når de 

skal gøre en bygning eller en bolig mere energibesparende89.  

8.5 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at der er mange tendenser i samfundet, som påvirker 

Rockwool International A/S positivt.  

 

De seneste års store politiske interesse for global opvarmning, er kommet Rockwool til gode i form af 

skærpede regler fra EU både i 1997 og nu i 2009 om energi- og CO2 besparelser. Her udover vil de enkelte 

landes redningspakker givet Rockwool et øget salg, da store dele af beløbene er tildelt byggebranchen til 

renovering af gamle bygninger.  

I hele verden bliver der taget tiltag for at mindske CO2 udslippet, og her har Rockwool mulighed for at 

hjælpe med deres mange løsningsforslag.  

 

Den generelle udvikling i verdensøkonomien hjælper ikke til stigende omsætning, da Rockwool sælger 90 % 

af sine varer til byggebranchen, som er en af de hårdest ramte brancher under krisen.  

De stigende oliepriser og den lave rente gør til gengæld, at mange private boligejere vælger at investere i 

bæredygtig isolering med henblik på at kunne spare nogle penge på deres varmeregning90.  

Det ventes dog, at aktiviteten på byggebranchen vil begynde at stige i 2011.  

 

På baggrund af den gennemførte PEST analyse kan det endeligt konkluderes, at på trods af nedgang i 

aktiviteten på byggemarkederne, holder den lave rente og de stigende oliepriser lidt gang i salget hos 

Rockwool. Udviklingen hos befolkningen, hvis tanker bliver grønnere og grønnere, lægger pres hos 

politikerne til at gøre deres for at stoppe CO2 udslippet, og det ses tydeligt i politikernes valgkampagner, 

hvor grøn politik er blevet en vigtig del af politikernes image.  Herunder tager mange lande selv initiativ til 

at forbedre deres energiforbrug og sætter mange milliarder euro af til miljøvenlige forbedringer i 

samfundet. Alle disse tiltag samt den store fokus på klimatopmødet er med til at skabe en efterspørgsel 

efter Rockwools førende isoleringsprodukter samt helhedsløsninger.  
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9.0 Brancheanalyse - Posters 5 Forces91 

Den konkurrencemæssige situation på markedet belyses igennem en Porters 5 forces-analyse med henblik 

på at analysere det fremtidige indtjeningspotentiale og konkurrenceintensitet i isoleringsbranchen til 

senere brug i værdiansættelsen af Rockwool International A/S.  

For at gøre analysen mere håndgribelig tildeles hvert delelement en værdi, der kategoriserer styrken eller 

intensiteten af det pågældende underpunkt: 

- Høj:  Høj intensitet 

- Middel:  Middel intensitet 

- Lav:  Lav intensitet 

Høj intensitet indikerer, at det er en ugunstig situation, og lav intensitet indikerer en gunstig situation for 

Rockwool. Summen af delelementerne danner grundlag for den endelige konkurrenceintensitet i 

isoleringsbranchen.  

9.1 Leverandørstyrke 

En af de vigtigste råvarer til brug for fremstilling af isolering er granitarten diabas, som er et 

klippemateriale, der findes i de fleste dele af verden, og eftersom der er mange udbydere af diabas, 

medfører dette at verdensmarkedspriserne er lave, og der er meget få prisudsving92.  

9.1.1 Koks 

En anden vigtig del af produktionsprocessen til fremstilling af stenuld er selve fremstillingsprocessen, som 

indebærer at granitarten diabas bliver varmet op til 1.500 ⁰ C og herefter spindes til 0,005 mm tynde tråde, 

som bruges til at danne de kendte gule isoleringsplader fra Rockwool. Til brug for opvarmningen anvender 

Rockwool stenkulsarten koks. Eftersom der er et stort forbrug af koks til opvarmning af diabas under 

fremstillingsprocessen af stenuld, er prisen på koks vigtig for Rockwools produktionsomkostninger.  

Som beskrevet i afsnit 8.2.3 har Rockwool været påvirket af de stigende priser på koks i 2008 og i 2009 men 

forventer at omkostningerne vil falde i 2010.  

 

EU udgav tilbage i 2007 en forordning med henblik på midlertidigt at stoppe dumpingimport af koks fra 

lande, som ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab. Af rapporten fremgår det, at mellem 2003 og 

2006 steg mængden af dumpingimport af koks fra Kina med 45 %93. Det har medført, at EU har påført en 

midlertidig antidumpingtold på import af koks med oprindelse i Kina. Denne told har udløst en stigning i 
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Rockwools produktionsomkostninger som konsekvens af at de europæiske udbydere ikke længere har 

været presset på prisen. Eftersom Rockwool International A/S står for at afsætte 25 % af den samlede 

mængde koks, som bliver produceret på det europæiske marked, vurderes det, at koncernen har en stærk 

position overfor de syv EU registrerede koksleverandører i Europa94.  

 

9.1.2 Indkøbsfunktion 

Tidligere bestod indkøbsfunktionen i Rockwool af få personer, som hver havde indkøbsansvaret for de 

lokale afdelinger, men efter en større organisatorisk omlægning i 2006 består indkøbsafdelingen nu af otte 

fuldtidsansatte, som køber ind for hele organisationen95. Med den organisatoriske sammensætning som 

Rockwools indkøbsafdeling har i dag og med det store forbrug af koks, må det alt andet lige betyde, at 

Rockwool har god mulighed for at forhandle nogle fordelagtige priser på deres koksindkøb.  

9.1.3 Samlet vurdering af leverandørernes styrke 

Med udgangspunkt i ovenstående umiddelbart fordelagtige råvarepriser, antidumpingtold og 

indkøbsfunktion vurderes det, at styrken af leverandørernes forhandlingskraft er mellem til lav.   

 

9.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Rockwools kunder udgør hovedsageligt grossister, professionelle herunder store entreprenørvirksomheder, 

byggemarkeder o. lign., hvilket betyder, at det sjældent er slutbrugeren, som køber produktet. På baggrund 

heraf kan det fastsættes at Rockwool International A/S opererer på et business to business-marked.  

 

9.2.1 Byggemarkederne 

Byggemarkederne indgår typisk i en større kæde med en samlet indkøbsfunktion til at varetage indkøb for 

alle afdelingerne. Det er også tilfældet for Danmarks største frivillige markedsføringskæde indenfor 

byggemarkeds- og trælastvarer, XL Byg, hvis indkøbsfunktion bliver styret centralt af moderselskabet 

Ditas96. Det antages, at de større byggemarkeder i Europa varetager deres indkøb på samme måde som XL 

Byg, hvilket medvirker til, at kunderne har en middel forhandlingskraft overfor Rockwool pga. 

stordriftsfordelene ved at have en central indkøbsfunktion.  

 

 

 

                                                           
94

 "Kommissionens forordning (EF) Nr. 1071/2007 - Den Europæiske Union - 18. sep. 2007 
95

 "Konceptuel kommunikation-Udvikling af indkøbsfunktionen på Rockwool" - Rockwool International A/S - Nov. 2006 
96

 http://www.ditas.dk/Ditas-indkoeb.11.0.html 



Rockwool International A/S Adam Brødsgaard HD (R) 

 
 

 

9.2.2 Entreprenørvirksomhederne 

Det formodes også, at de større entreprenørvirksomheder har professionelle indkøbsfunktioner med 

besiddelse af stor viden inden for isoleringsmateriale og derfor har store krav til kvaliteten af produkter til 

Rockwools fordel som den førende leverandør af bæredygtig isolering i verden.  

Det må yderligt antages, at indkøberne ligeledes hele tiden har kontakt til producenterne i branchen og 

derfor altid er opdateret med prisudviklingen i markedet samt udviklingen i produkter, hvilket stiller dem i 

en god forhandlingssituation. Det er derfor vigtigt at yde en ekstra god service f.eks. ved at kunne rådgive 

kunderne på et større plan som Rockwool, via afdelingen BuildDesk, er i stand til.  

9.2.3 Samlet vurdering af kundernes forhandlingsstyrke 

Byggemarkederne og entreprenørvirksomhederne har en fordel ved at have en central indkøbsfunktion, 

hvorfra de foretager deres indkøb og herved har mulighed for at forhandle nogle gode priser. Rockwool har 

derimod den fordel, at de kan levere den førende isolering og samtidig tilbyde en helhedsløsning til deres 

kunder. Kundernes forhandlingsstyrke sættes derfor til middel.  

9.3 Trusler fra nye konkurrenter 

Det kræver store kapitalkrav at producere bæredygtig isolering, da produktionen af isoleringsprodukter er 

en meget maskin- og energitung proces, og dette koblet med de stigende forsknings- og 

udviklingsomkostninger, gør de samlede kapitalomkostninger ganske høje.  

Med produktionen af stenuldsisoleringsprodukter af høj kvalitet, bredt produktudvalg og høj grad 

innovation er truslen fra nye konkurrenter ikke særligt høj, og i en industri med få men store spillere, der 

sidder på store markedsandele, er det yderligt vanskeligt for en ny udbyder at vinde markedsandel og opnå 

de nødvendige stordriftsfordele for at kunne klare sig.  

 

Isoleringsbranchen er desuden en branche, som stiller store krav til virksomhedens knowhow, og med de 

stigende krav til miljømæssig og brandhæmmende isolering samt biprodukter heraf er det ikke sandsynligt, 

at en ny spiller vil kunne true Rockwool og de andre veletablerede virksomheder i isoleringsbranchen, som 

igennem mange års erfaring og forskning mv. har opnået en høj grad af knowhow.  

 

En mulig trussel skulle komme fra en større entreprenørvirksomhed, som igennem deres arbejde allerede 

har et stort kendskab til branchen og derved allerede har opbygget en masse knowhow, men også her er 
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truslen ikke stor da etableringsomkostningerne for at åbne en ny fabrik ligger på omkring 750 millioner 

danske kroner97.  

9.3.1 Samlet vurdering af truslen for nye konkurrenter 

Med de stigende krav til miljømæssig og brandhæmmende isolering kombineret med de i forvejen høje 

krav til bæredygtig isolering samt de høje etableringsomkostninger fastsættes truslen for nye konkurrenter 

til at være lav grundet de høje adgangsbarrierer.  

9.4 Substituerende produkter 

Isoleringsmaterialet har i sig selv umiddelbart ingen trussel fra substituerende produkter, da 

isoleringsmateriale er det mest effektive middel til at holde varmen eller kulden inde i bygninger.  

 

Men inden for isolering kan der derimod veksles imellem forskellige isoleringsmaterialer, hvoraf de mest 

typiske er stenuld, glasuld og skumplast.  

 

Stenuld og glasuld er de mest anvendte isoleringsprodukt og besidder stort set de samme egenskaber. Dog 

ligger smeltepunktet for stenuld væsentligt højere end glasulds og er derved mere velegnet til isolering af 

visse bærende konstruktioner, som skal være ekstra modtagelig for høje temperaturer i forbindelse med 

brand.  

Stenuld, som Rockwools materialer bygger på, begynder først at smelte efter en temperaturpåvirkning på 

120 minutter ved 1000 ⁰ C, hvor glasuld, som f. eks. Isovers produkter bygger på, allerede begynder at 

smelte efter en temperaturpåvirkning på syv minutter ved 600 ⁰ C98.  

 

Glasuld har til gengæld den fordel, at den er mere blød og bøjelig, som giver en stor fordel i forbindelse 

med transporten af glasulden, som dermed er nemmere at komprimere og derved mere rentable at 

transportere over længere distancer et problem som Rockwool oplever med transporten af stenuld, som 

beskrevet under afsnit 7.3.3.  

 

Det sidste alternativ er skumplast. Det har ikke de samme gode egenskaber, hvad angår brand og 

lydisolering. Det finder stor anvendelse ved eksempelvis isolering af fjernvarmerør og til indsprøjtning 

ufremkommelige steder. Produktet benyttes på dåseform og er særdeles velegnet for håndværkere og gør-

det-selv folket.  
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Herudover er der også mulighed for at anvende flamingo til brug for isolering. Flamingo klassificeres som et 

halvhårdt isoleringsmateriale, som er nemt at arbejde med men er til gengæld meget brandfarligt og derfor 

ikke lovligt at benytte til isolering af den indvendige side af vægge og lofter99. Det vurderes på baggrund 

heraf, at flamingo ikke kan fungere som en erstatning for mineraluld, en fællesbetegnelse for 

isoleringsmaterialerne glas- og stenuld.  

9.4.1 Samlet vurdering af substituerende produkter 

Af de forskellige substituerende produkter af isolering, som er gennemgået ovenover, er glasuld den største 

trussel for Rockwools stenuldsprodukter. Glasuld er således også det mest brugte isoleringsmateriale på 

det nordamerikanske marked, men eftersom stenuld er mere brugt på det europæiske marked og besidder 

en større brandsikkerhed, fastsættes truslen for substituerende produkter til at være middel.  

9.5 Konkurrenceintensitet 

9.5.1 Primære konkurrenter 

Isoleringsindustrien består som beskrevet i afsnit 9.4 primært af tre materialer; stenuld, glasuld og 

skumplast. Salgsfordelingen mellem de tre materialer på henholdsvis det europæiske marked og det 

nordamerikanske marked er vist i figuren nedenfor for at give et overblik over konkurrencesituationen i 

forbindelse med gennemgangen af konkurrenceintensitet på markedet.  

I nedenstående analyse medtages kun aktører, der har betydelig omsætning på isoleringsmarkedet 

indenfor mineraluldsisolering, som dækker over sten- og glasuldsmaterialer. Aktører, som opererer på 

skumplastmarkedet, er ikke medtaget i analysen, da det vurderes, at materialet ikke er et substituerende 

produkt af Rockwools isoleringsprodukter.  

Desuden medtages "anden isolering" ikke, da der ikke er information om, hvad der indgår i beløbet.  

 

 

Figur 9.5.1100 
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Det samlede europæiske isoleringsmarked udgjorde i 2007 60 mia. DKK, og det nordamerikanske marked 

udgjorde i 2007 45 mia. DKK. Som det fremgår af figur 9.5.1, udgør mineraluldsisolering, dvs. både glas- og 

stenuld, ca. 60 % af det samlede europæiske isoleringsmarkedet og ca. 60 % af det samlede 

nordamerikanske marked. Det skal dog bemærkes, at andelen af stenuldsisolering udgør ca. 30 % for 

Europa men kun 5 % for det nordamerikanske marked. Rockwool International A/S stod i 2007 for 70 % af 

salget af stenuldsisolering på det europæiske marked, hvorfor det må konkluderes, at Rockwool er den 

førende leverandør på det europæiske marked.  

 

Saint-Gobain / Isover 

Saint-Gobain er en meget stor fransk entreprenørkoncern, med ca. 207.000 ansatte og en omsætning på 

319 mia. DKK i 2008101. I koncernen indgår dattervirksomheden Isover med ca. 11.000 ansatte og en 

omsætning på 20 mia. DKK i 2008, hvilket er 6,3 mia. DKK mere end Rockwool omsatte for i 2008102.  

Isover har i over 70 år beskæftiget sig med isolering og producerer i dag både sten- og 

glasuldsisoleringsprodukter men har modsat Rockwool fokuceret på at udvikle glasuldsisoleringsprodukter.  

Saint-Gobain er en verdensomspændende koncern, som ligesom Rockwool opererer hovedsageligt på det 

europæiske marked, hvor de afsætter 72 % af deres varer. Herudover afsætter de 12 % på det 

nordamerikanske marked og 16 % i Asien og lande under udvikling103.  

Alt i alt er Isover en meget stærk konkurrent med en bredere produktplatte, som med deres moderselskab 

Saint-Gobain står godt på det europæiske glasuldsisoleringsmarked.  

 

Uralita Group /  URSA 

URSA, der er ejet af det spanske industrikoncern Uralitu Group, er Europas tredjestørste producent af 

isoleringsprodukter med speciale i glasuldsisoleringsprodukter - ligesom Isover104.  

URSA havde i 2007 en omsætning på 4 mia. DKK og beskæftigede omkring 2.000 mennesker.  

URSA blev stiftet i 2003 og er primært repræsenteret på central- og østeuropæiske markeder og er størst 

på det russiske marked.  

Selvom URSA er den tredjestørste producent af isoleringsmaterialer på det europæiske marked, anses 

dette selskab ikke som en direkte konkurrent for Rockwool International A/S, da selskabet kun producerer 

glasuldsisoleringsprodukter.  
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Knauf 

Knauf er en familieejet, multinational producent af byggematerialer og konstruktionssytemer med over 

23.000 medarbejdere på verdensplan og en omsætning på 41 mia. DKK105.  

Tilbage i 1978 overtog Knauf en mindre virksomhed i USA, som producerede isoleringsmateriale til det 

amerikanske marked. Opkøbet var Knaufs billet ind på det amerikanske glasuldsisoleringmarked, hvor de i 

dag er en stor spiller med fire fabrikker106. Knauf opkøbte i 2002 Owen Cornings europæiske aktiviteter, der 

havde adskillige mineraluldisoleringsproduktionsfaciliteter i Europa. Knauf har igennem sine opkøb en 

representation på både det europæiske, det russiske og det nordamerikanske marked107.  

Knauf vurderes som en konkurrent på det europæiske marked, da de i dag opererer med fem 

stenuldsfabrikker, som leverer produkter til deres europæiske kunder. Knauf vurderes derimod ikke som en 

direkte konkurrent på det nordamerikanske marked, da de her kun opererer glasuldsfabrikker108.  

 

Paroc109 

Paroc er en internationalt ejet virksomhed med hovedkontor i Finland, som producerer stenuld til isolering 

af bygninger, mariner, isolering til akustiske formål og teknisk isolering. Paroc beskæftiger omkring 2.332 

medarbejdere og omsætter for omkring 3,3 mia. DKK på det europæiske marked, hvor de har 

produktionsfaciliteter i Finland, Sverige, Litauen og Polen. Paroc producerer, ligesom Rockwool, 

udelukkende stenuldsisoleringsprodukter og dermed ikke glasuldsisoleringsprodukter som de øvrige 

konkurrenter, som er nævnt i analysen. Paroc vurderes derfor at være Rockwool International A/S's største 

konkurrent på det europæiske marked.  
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9.5.2 Samlet vurdering af konkurrenceintensiteten 

Analysen af konkurrenceintensiteten i isoleringsbranchen viser, at Rockwool er den førende producent på 

stenuldsisoleringsmarkedet, dog overgået på det samlede isoleringsmarked af den franske 

entreprenørkoncern Saint - Gobain, som både producerer sten- og glasuldsprodukter. Herudover 

konkluderes det, at den finske isoleringsproducent Paroc er Rockwools største konkurrent på det 

europæiske stenuldsmarked.  

Konkurrenceintensiteten fastsættes ud fra det ovenstående til at være middel.  

9.6 Delkonklusion på Porters 5 Forces analysen 

 Porters 5 forces modellen er inddraget i analysen af Rockwool International A/S med henblik på at danne 

et overblik over intensiteten på isoleringsbranchen, for bedre at kunne vurdere Rockwools fremtidige 

indtjeningspotentiale på markedet. De specifikke omverdensfaktorer og markedskræfter, som påvirker 

koncernen, er vurderet til følgende: 

 

- Leverandørstyrke   = Lav til middel 

- Kundernes forhandlingsstyrke  = Middel 

- Trusler fra nye konkurrenter = Lav 

- Substituerende produkter  = Middel 

- Konkurrenceintensiteten  = Middel  

 

Ud fra ovenstående opsummering må det vurderes, at isoleringsbranchen vægtes til at være en branche 

med middel konkurrenceintensitet. Rockwool forsøger at imødekomme denne konkurrenceintensitet ved 

for eksempel tidligt at sikre et årsforbrug af koks og på den måde få en favorabel pris på trods af de 

stigende råvarepriser. Rockwools største udfordring i branchen er at prøve at gennemføre et 

paradigmeskift på de markeder, der ikke har tendens til at anvende stenuldsisoleringsprodukter.  
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10 SWOT - analyse af Rockwool International A/S 

Resultatet af ovenstående analyser af Rockwool International A/S' interne og eksterne forhold samles 

herunder i en SWOT-analyse med henblik på at skabe et overblik over de tidligere delkonklusioner, som er 

skrevet til hvert afsnit. Det er valgt ikke at kommentere yderligere på de enkelte punkter i SWOT-analysen, 

eftersom områderne er behandlet i de foregående afsnit under henholdsvis den interne såvel som den 

eksterne analyse af Rockwool International A/S.   

 

Styrker (S) Svagheder (W) 

- Førende stenuldsproducent med 21 fabrikker 

- Finansielle målsætninger (soliditetsgrad) 

- BuildDesk 

- Central indkøbsfunktion 

- Høj grad af knowhow 

- Markedsleder indenfor stenuldsisolering 

- Innovative med 144 nye patentsøgninger hvert år 

- Underkapacitet i mange år 

- Høje transportomkostninger 

- Producerer kun stenuldsisoleringsprodukter 

- Besidder kun knowhow indenfor stenuldsisolering 

Muligheder (O) Trusler (T) 

- Vækst i Rusland 

- COP 15 mødet 

- Samfundets interesse for miljøet 

- EU's miljø- og energipolitik 

- Medlemslandes egne miljøinitiativer 

- Stigende oliepriser 

- Lave rente 

- Ny mulighed for komprimering af stenuld 

- Mange diabas leverandører 

- God købekraft af koks overfor de syv udbydere 

- Høje indgangsbarrierer 

- Faldende aktivitet i byggebranchen indtil 2011 

- Stigende råvarepriser herunder koks og olie 

- EU's antidumpingtold på koks 

- Negativ udvikling i rubler 

- Præference om at bruge glasuldsisolering 

- Nye alternative løsning som erstatter isolering 

- Mindre forhandlingskraft pga. store kunder 

- Isover har entreprenørkoncern som moderselskab 

- Få store aktører på isoleringsmarkedet 
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Regnskabs analyse 

11 Historisk regnskabsanalyse af Rockwool International A/S 

I relation til problemformuleringen inddrages en historisk regnskabsanalyse med henblik på at opnå viden 

om den historiske finansielle udvikling, som derved sammen med den strategiske analyse skal danne 

grundlag for budgetteringen af de fremtidige indtjeningsmuligheder for Rockwool International A/S.  

 

Den historiske regnskabsanalyse udarbejdes ved først at reformulere egenkapitalopgørelsen, balancen og 

resultatopgørelsen, da der herved opnås et grundlag tilpasset analyseformålet, som dernæst vil udgøre en 

analyse af den finansielle udvikling med udgangspunkt i den udvidede DuPont-model, som ses i figur 11.0. 

Inden selve analysen skal det dog sikres, at det ikke er nødvendigt at foretage nogen korrektioner af 

Rockwool International A/S's aflagte regnskaber. Dette sikres ved at gennemgå revisionspåtegningerne i 

hvert regnskab i afsnit 11.1. 

I analysen anvendes Rockwools regnskaber fra 2005 til 2009 for at give en femårig analyseperiode. 

Herudover inddrages dog også 2004, da regnskabet skal bruges til at udregne gennemsnitsværdier for de 

reformulerede opgørelser. Regnskaberne er i den forbindelse gennemgået for at sikre, at Rockwools 

regnskaber i perioden er sammenlignelige, hvilket er nødvendigt for at sikre en ensartethed og dermed et 

korrekt grundlag for regnskabsanalysen. Det kan i den forbindelse konkluderes, at Rockwool har aflagt 

regnskab efter samme regnskabspraksis i hele perioden.  

 

 

Figur 11.0 Den udvidede DuPont-model110 
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11.1 Revisionspåtegning 

Revisor skal ved hver regnskabsaflæggelse afgive sin erklæring på, at årsregnskabet giver brugeren et 

retvisende billede af aktiviteten i selskabet for det pågældende år. I og med at Rockwool International A/S 

er en børsnoteret virksomhed, skal årsrapporterne aflægges efter IFRS, da EU i 2002 vedtog, at samtlige 

børsnoterede selskaber i EU skal aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder. 

Revisionspåtegningen i 2004 er både underskrevet af Ernst & Young samt PriceWaterhouseCoopers, men 

årsrapporterne er efterfølgende kun underskrevet af Ernst & Young til og med årsregnskabet for 2009. Ved 

gennemgang af regnskaberne fra 2004 til 2009 kan det konkluderes, at samtlige regnskaber er aflagt med 

blanke revisionspåtegninger, hvilket altså ikke giver anledning til at foretage nogen korrektioner inden 

regnskabsanalysen foretages.  

11.2 Reformulering 

En virksomheds værdiskabende aktivitet stammer fra enten drifts- eller finansieringsaktiviteten, men ingen 

af disse er direkte vist i årsregnskabet. Det er derfor nødvendigt at reformulere regnskabet i en 

driftsaktivitet og en finansieringsaktivitet, som kan danne grundlag for regnskabsanalysen og senere 

budgetteringen, hvor det er nødvendigt at vide, hvorfra værdiskabelsen kommer.  

Reformuleringen sikrer en ensartethed i årsrapporten og dermed også bedre mulighed for at sammenligne 

de enkelte regnskabsår og analyser herpå.  

11.2.1 Reformulering af egenkapitalen 

Egenkapitalen viser alle de transaktioner, der har været med ejerne af virksomheden, hvorfor der startes 

med reformulering af denne, så totalindkomsten beregnes. Den oprindelige og den reformulerede 

egenkapitalopgørelse fremgår af bilag 11.2.1. 

11.2.2 Reformulering af balancen 

Balancen reformuleres i driftsaktiver og finansielle aktiver samt driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser 

af hensyn til analyseformål, hvoraf dette fremgår af den oprindelige balance samt den reformulerede 

balance som vist i bilag 11.2.2. 

 

Som det fremgår af bilag 11.2.2., er det valgt at klassificere hele Rockwools likvide beholdning som 

finansielle aktiver. Der kan dog godt argumenteres for at en del af denne likviditet er driftslikviditet, som 

skal være med til at sikre driftsaktiviteten, og i så fald burde en mindre af den samlede beholdning blive 

klassificeret under driftsaktiverne. Omvendt kan der også argumenteres for at virksomheden dagligt 
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placerer deres likvide beholdning på rentebærende konti, hvorfor det er retvisende at klassificere hele 

beholdningen som et finansielt aktiv111.  

 

Rockwool International A/S er i besiddelse af en mindre aktiebeholdning, som igennem hele 

analyseperioden har været mere eller mindre den samme. Det vurderes derfor, at der er tale om en 

strategisk investering, der har betydning for driften, hvorfor det er valgt at klassificere beholdningen som et 

driftsaktiv.  

11.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Den oprindelige resultatopgørelse, som fremgår af bilag 11.2.3, reformuleres i poster vedrørende 

driftsoverskud fra salg, totalindkomst fra driften og finansieringsaktiviteten, hvoraf denne dermed viser 

totalindkomsten fra koncernens drift til brug ved senere analyseformål. Herudover inkluderes alle poster, 

som er ført direkte på egenkapital, som derved får resultateffekt112.   

 

I den oprindelige resultatopgørelsen fremgår kun et enkelt skattebeløb som skat af årets resultat. I 

forbindelse med reformuleringen skal skattebeløbet allokeres ud på begge overskudskomponenter og til 

brug herfor er brugt de dertilhørende skatteprocenter for det pågældende regnskabsår, henholdsvis 28 % 

for 2005 og 2006 og 25 % for 2007, 2008 og 2009. 

 

I totalindkomsten fra driften indgår "resultat fra associerede virksomheder". Dette resultat kan både bestå 

af poster fra drifts- og finansieringsaktiviteter, men det fremgår ikke mere specifikt i årsrapporten, hvorfor 

det ikke har været muligt at identificere fordelingen af disse aktiviteter. Posten vurderes som driftsaktivitet, 

hvilket ligeledes også giver sammenhæng med den reformulerede balance, hvor "aktier i associerede 

virksomheder" er klassificeret som driftsaktivitet jævnfør bilag 11.2.2.  

11.3 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i DuPont modellen, som fremgår af figur 11.0, på baggrund af de 

reformulerede opgørelser. Som det ses af DuPont-modellen dekomponeres ROE i tre underliggende 

analyseniveauer, som en ad gangen vil blive gennemgået i rentabilitetsanalysen af Rockwool International 

A/S.  
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Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen, ROE, eftersom denne er et 

overordnet nøgletal, som udtrykker forrentningen af aktionærernes indskudte kapital i en given 

regnskabsperiode.  

11.3.1 Dekomponering af ROE (Niveau 1) 

Formålet med dette afsnit er at kigge nærmere på de driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter, som 

direkte påvirker nøgletallet ROE, som det fremgår af figur 11.3.1 

 

Figur 11.3.1113 

ROE før minoritetsinteresser består af forrentningen af den investerede kapital, ROIC og den finansielle 

gearing samt spread, som det fremgår af figur 11.0 - DuPont-modellen.  

 

ROE er beregnet ved at sammenholde den totale indkomst med den gennemsnitlige egenkapital fra de 

reformulerede opgørelser. Det skal dog bemærkes, at ROE i 2006, 2007 og 2009 er beregnet ud fra 

nedenstående formel, da Rockwool International A/S i de pågældende år har haft nettofinansielle aktiver 

frem for netto finansielle forpligtelser som er tilfældet i 2005 og 2008114.  

 

ROE = ROIC - [NFA/EK x (ROIC - RNFA)] 

 

ROE = Egenkapitalens forrentning 

ROIC = Afkastgraden 

NFA = Netto finansielle aktiver 

Ek = Egenkapital 

RNFA = Forholdet mellem netto finansielle indtægter og netto finansielle aktiver 
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ROIC beregnes ved at sætte driftsoverskuddet i forhold til nettodriftsaktiverne for derved at udtrykke hvor 

profitabel virksomheden er til at udnytte sine ressources med henblik på at skabe et salg. I figur 11.3.1 ses 

det, at ROIC følger udviklingen i ROE før min. igennem hele perioden. 

Nøgletallet F-GEAR, som også har en direkte effekt på ROE, viser forholdet mellem Rockwools egenkapital 

og de finansielle forpligtelser, som fremgår af den reformulerede balance. Som det ses af figur 11.3.1, har 

F-GEAR været negativ i 2006, 2007 og 2008 men er dog vendt til at være positiv i 2009. I de tre år hvor F-

GEAR har været negativ, har den været med til at holde ROE på et lavere niveau end den positive ROIC. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Rockwool i årene 2006 og 2007 har en utrolig høj SPREAD på henholdsvis 

22, 6 % og 32, 4 % jævnfør figur 11.3.1. Ligeledes skal det bemærkes, at for de to ovennævnte år er F-GEAR 

til gengæld negativ, hvilket betydet, at Rockwool har haft nettofinansielle aktiver, som det også er 

beskrevet tidligere i opgaven. Den finansielle gearing har været med til at holde ROE nede i de pågældende 

år, hvorimod havde Rockwool haft en positiv F-GEAR, havde det trukket ROE væsentligt op på grund af den 

høje SPREAD-værdi. I denne situation skinner Rockwools investeringspolitik igennem i nøgletallene, og det 

ses tydeligt, at Rockwool har valgt en meget konservativ holdning omkring investeringer; en holdning som 

blev indført af Claus Kähler for længe siden, men som stadigvæk er en vigtig del af Rockwools politik den 

dag i dag115, og det er også denne politik, som mange aktieanalytikere, ved tidligere lejlighed, har vist sin 

utilfredshed ved116.  

11.3.2 Dekomponering af ROIC (Niveau 2) 

Ved at dekomponere ROE i forrige afsnit fandt vi ud af, at ROIC var den store driver for egenkapitalens 

forrentning. Det er derfor interessant at kigge nærmere på, hvilke nøgletal påvirker udviklingen i ROIC.  

Der er to underliggende drivere, som påvirker udviklingen i ROIC; det er henholdsvis overskudsgraden, 

kaldet OG, og aktivernes omsætningshastighed, kaldet AOH. Overskudsgraden måler overskuddet for en 

krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet og er et nøgletal for sammenhængen mellem indtægter og 

omkostninger i virksomheden. Aktivernes omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i 

nettoaktiver, som derved er et mål for kapitalintensiteten og tilpasningen hertil i koncernen.  

 

Figur 11.3.2 
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I figur 11.3.2 ses dekomponeringen af ROIC i de to underliggende drivere, overskudsgrad og aktivernes 

omsætningshastighed. Som det fremgår af figuren, skyldes det store fald i afkastningsgraden i 2007 til 

2008, hvor ROIC faldt fra 34, 3 % til 7, 1 %, et fald i overskudsgraden på 11 procentpoint samt en 

tilbagegang i aktivernes omsætningshastighed fra 2, 31 til 1, 82. Det skal dog bemærkes, at aktivernes 

omsætningshastighed i analyseperioden har ligget på et forholdsvist stabilt niveau indtil 2008 og 2009, hvor 

finanskrisen har påvirket udviklingen.  

Overskudsgraden virker derimod mere følsom end aktivernes omsætningshastighed hos Rockwool 

International A/S, hvilket må skyldes den stigende udvikling i råvarepriserne fra underleverandørerne, som 

specielt i 2008 og 2009 ramte koncernen117 og trak overskudsgraden så meget ned og dermed også 

afkastningsgraden, ROIC. Rockwool regner dog ikke med, at høje råvarepriser kommer til at påvirke 

resultatet i 2010, da koncernen allerede har indgået favorable aftaler med leverandører. Det må derfor 

forventes at overskudsgraden vil stige i 2010.  

 

Ud fra ovenstående må det dog konkluderes, at Rockwool International A/S ikke er gode til at styre deres 

omkostninger i tider med stigende råvarepriser og finansiel krise.  

Rockwool International A/S' omsætningshastighed har i analyseperioden ligget på et forholdsvis lavt 

niveau, som toppede i 2007, hvor den lå på 2, 31. Derimod har Rockwool i perioden opnået nogle relativt 

høje overskudsgrader i 2005, 2006 og i 2007. Denne sammenhæng mellem overskudsgrad og 

omsætningshastighed findes som regel i kapitaltunge virksomheder. Virksomhederne opererer med store 

produktionsomkostninger, hvor udvidelser af kapaciteten er tidskrævende. Disse kræver store investeringer 

og der er typisk en øvre grænse for omsætningshastigheden, hvorfor virksomheden må tiltrække den 

nødvendige kapital igennem høje overskudsgrader118. Denne beskrivelse passer på en virksomhed som 

Rockwool, der har store produktionsomkostninger i forbindelse med produktionen af isolering og 

kapitaltunge investeringer i forbindelse med opføringen af en ny fabrik119. Disse virksomheder opererer 

typisk på et marked med markedsvilkår som kan beskrives som oligopol120, hvilket også er 

overensstemmende med det beskrevet i den strategiske analyse under Poster's 5 forces121.  

 

Virksomheder, som prøver at opnå en høj overskudsgrad, fokuserer på at differentiere sig på sine 

produkter for derigennem at kunne sælge sine varer til en højere pris og på den måde opnå den ønskede 
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overskudsgrad. Denne strategi kan ligeledes bruges på Rockwool International A/S som differentierer sig 

både ved at være verdens førende producent af stenuldsisolering, rådgiv kunderne igennem deres 

rådgivningsafdeling, BuildDesk samt ved at forske i innovative og differentierede måder hvorpå stenuld kan 

anvendes.  

11.3.3 Dekomponering af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed (Niveau 3) 

11. 3.3.1 Dekomponering af overskudsgraden 

 

Overskudsgraden sammenholder de omkostninger, som der er medgået til at skabe periodens salg med 

nettoomsætningen og udtrykker derved et forhold herimellem. I beregningen indgår dog også 

omkostninger, som ikke direkte er med til at generere periodens salg, hvorfor at overskudsgraden 

dekomponeres i overskudsgraden fra salget og overskudsgraden fra andre poster. I andre poster indgår de 

omkostninger eller gevinster, som ikke relaterer sig til periodens salg, herunder indtægter fra associerede 

virksomheder, udbytte, gevinster og tab på kapitalandele samt kurstab eller kursgevinster.  

 

 

Figur 11.3.3.1.1 

 

Ved at foretage en dekomponering af overskudgraden er det muligt at etablere om, udviklingen kan 

forklares af overskuddet fra driften eller overskuddet fra andre poster. Figur 11.3.3.1.1 viser, hvordan 

udviklingen af de tre overskudsgrader har været i analyse perioden fra 2005 til 2009. Her fremgår det, at 

det er overskudsgraden fra salget som i 2005 til 2008 løfter den overordnede overskudsgrad til sit niveau. 

Overskudsgraden fra andre poster ligger langt under niveauet fra salget i 2006, 2007 og 2008, hvilket kun 

kan forklares ved at kigge nærmere på udviklingen på de forskellige poster.  

 

En yderligere dekomponering af overskudgraden fra salget og fra andre poster er vedlagt som bilag 

11.3.3.1.2, og der er givet kommentarer til udviklingen nedenfor.  

 

Udviklingen i overskudsgraden fra salget, som fra 2005 til 2006 er steget med 2, 98 procentpoint, kan føres 

tilbage til den udvikling, der har været i "omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer" samt 
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"personaleomkostninger", som begge er faldet fra 2005 til 2006. I 2007 havde Rockwool de laveste 

omkostninger til råvarer og produktionsmaterialer, hvilket tydeligt ses på udviklingen i overskudsgraden fra 

2006 til 2007, hvor den stiger med hele 6, 17 procentpoint. Rockwool har desuden også i 2007 de laveste 

personaleomkostninger i hele analyseperioden.  

I 2008 oplever Rockwool en stor tilbagegang i overskudsgraden, som primært skyldes de rekordhøje råvarer 

omkostninger, som der også er beskrevet i den strategiske del af opgaven. Omkostninger stiger fra 29, 0 % i 

2007 til 34, 8 % i 2008. I 2008 falder Rockwools overskudsgrad fra andre poster også kraftigt fra 1, 42 % til - 

2, 33 %. Denne udvikling skyldes en negativ udvikling i "valutakursregulering af datterselskaber", som 

formentlig kan føres tilbage til det store fald i værdien af den russiske rubel i 2008122.  

Den negative udvikling i både overskudsgraden fra salget og andre poster er med til, at den samlede 

overskudsgrad falder fra 14, 9 % i 2007 til kun 3, 9 % i 2008.  

I 2009 er Rockwool stadigvæk ramt af de høje råvarepriser, hvilket medvirker til, at "omkostninger til 

råvarer og produktionsmaterialer" ligger på samme niveau som i 2008. Rockwool formår dog alligevel i 

2009 at få de laveste "leveringsomkostninger" i hele analyse perioden. Sammen med en positiv udvikling på 

"valutakursregulering af datterselskaber" og de lave leveringsomkostninger stiger den samlede 

overskudsgrad i 2009 i forhold til 2008.  

11.3.3.2 Dekomponering af aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed, eller AOH, kan dekomponeres i omsætningshastigheder for de 

individuelle driftsaktiver og driftsforpligtelser. Omsætningshastigheden for de individuelle aktiver og 

forpligtelser kan dernæst udtrykkes ved den såkaldte inverse værdi af AOH (1/AOH), som udtrykker hvor 

meget der er bundet i posterne for at generere en krones salg. Denne opgørelse er opdelt i arbejdskapital 

og langsigtet nettodrifts aktiver og vedlagt som figur 11.3.3.2.1. 

Figur 11.3.3.2.2 

Figur 11.3.3.2.2 er en opsummering af figur 11.3.3.2.1 og viser kun den summerede værdi af 

arbejdskapitalen og den langsigtede NDA. Her fremgår det tydeligt, hvor Rockwool har investeret sine 

penge for at skabe en krones salg, da den langsigtede NDA i hele analyseperioden er langt højere end 

arbejdskapitalen. Som det det ses af figur 11.3.3.2.1 i bilagene, udgør langt størstedelen af den inverse 
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værdi "Grunde og bygninger" samt "Tekniske anlæg og maskiner", hvilket stemmer overens med den 

kapitaltunge produktion af isolering, som er beskrevet tidligere i opgaven.  

11.4 Analyse af risikoen 

Ved udarbejdelse af en værdiansættelse er en vigtig del af processen at se nærmere på de risici, som 

virksomheden står overfor. Risici som både kan stamme fra den måde virksomheden vælger at drive 

forretning, kaldet driftsrisiko, og risiko fra for den finansielle gearing, som virksomheden vælger, kaldet 

finansieringsrisiko.  

Risikoen afspejler sig i den risiko, man pådrager sig ved at investere i Rockwool og er dermed bestemmende 

for kravene til egenkapitalforretningen, ROE.  

11.4.1 Driftsmæssig risiko 

Som tidligere gennemgået er ROE direkte påvirket af ROIC, som igen er direkte påvirket af de to 

underdrivere, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, hvorfor det er disse to drivere som 

ligger til grund for den driftsmæssige risiko og fokus for analysen af driftsrisikoen. Risikoen på 

overskudsgraden og omsætningshastigheden kaldes OG-risikoen og AOH-risikoen.  

11.4.1.1 OG-risikoen 

Risikoen for ændringer i overskudsgraden er bestemt tilstede hos Rockwool International A/S, og de 

faktorer som vurderes at kunne have betydning for overskudsgraden vil blive gennemgået nedenunder.  

 

Rockwool er meget afhængig af udviklingen i råvarepriserne på de råvarer, som indgår i produktionen af 

isolering som for eksempel koks, der bruges til nedsmeltningen af stenuld. Et konkret eksempel på 

Rockwools afhængighed af de stigende råvarepriser på koks ses på overskudsgraden i 2008 og 2009, hvor 

kokspriserne steg kraftigt og var med til at overskudsgraden faldt drastisk i de pågældende år.  

En anden faktor, som spiller en væsentlig rolle for Rockwools overskudsgrad, er leveringsomkostningerne 

involveret i forbindelse med fragten af de færdige isoleringsplader ud til kunderne. Det er vigtigt, at 

Rockwool placerer sine fabrikker geografisk i nærheden af, hvor efterspørgsel er på grund af de høje 

transportomkostninger, der er ved transporten af de færdige isoleringsplader, som derved sætter 

begrænsninger for rentabiliteten ved større distancer mellem produktionsstedet og salgsstedet123.  
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OG-risikoen er ikke kun truet af stigninger i produktionsomkostninger men kan lige så vel blive påvirket af 

prisudviklingen på isoleringsbranchen, og eftersom 81, 6 % af Rockwools nettoomsætning stammer fra salg 

af isoleringsprodukter har prisudviklingen en meget afgørende betydning for Rockwools OG-risiko.  

11.4.1.2 AOH-risikoen 

Som tidligere beskrevet opererer Rockwool i en meget produktionstung branche, som kræver store 

investeringer i forbindelse med nye fabrikker og desuden også kræver store produktionsomkostninger. Set i 

lyset heraf menes det, at Rockwool International A/S er udsat for AOH-risiko. 

 

Rockwool er nødt til at investere mange penge i grunde og bygninger samt maskiner og tekniske anlæg for 

at producere bæredygtig isolering. Men dette betyder, at under lavkonjunkturer i samfundet, hvor salget vil 

være faldende, vil Rockwool stadigvæk have rigtig mange penge investeret i deres driftsaktiver, som de ikke 

umiddelbart kan reducere med det samme eller benytte til andre formål. Det har den konsekvens, at deres 

AOH-nøgletal vil falde, som derpå vil påvirke ROIC negativt. Disse forhold udgør derfor en AOH-risiko for 

Rockwool. Det er netop denne problemstilling, som Rockwool oplevede i 2008 og 2009, hvor nøgletallet 

AOH faldt jævnfør figur 11.3.3.2.2. 

 

Faldende salgstal vil også kortsigtet påvirke Rockwools varelager, som vil stige på grund af manglende 

efterspørgsel, og Rockwools driftsaktiver vil dermed stige og derved også udgøre en AOH-risiko.  

11.4.1.3 DGEAR-risikoen 

Såfremt Rockwool International A/S skulle opleve aktivitetsnedgang med dertil førende nedgang i både OG 

og AOH, som det har været tilfældet i 2008 og 2009, kan det tænkes, at nogle leverandører vil sænke deres 

kredittider i frygt for, at Rockwool ikke vil være i stand til at betale. Det vil medvirke til, at Rockwools 

DGEAR vil blive reduceret, som resultat af at koncernens driftsforpligtelser vil falde, og derved opstår 

DGEAR-risikoen.  

Risikoen vurderes dog i Rockwools tilfælde ikke til at være særlig høj, da Rockwool International A/S er en 

velkonsolideret koncern, som har en god forhandlingskraft overfor sine leverandører124. Rockwool har de 

seneste to år oplevet faldende efterspørgsel. Det har medført en nedgang i både OG og AOH, men det 

fremgår ikke af nøgletallene, at nogen leverandører skulle have nedsat Rockwools kredittider jævnfør bilag 

11.3.3.2.1. Her kan ses, at den inverse værdi af "Leverandører af varer og tjenesteydelser" har ligget på 

mellem 0,08 og 0,07 i hele analyseperioden. Det vurderes derfor at ingen leverandører indtil videre har 

nedsat deres kredittider, og dermed kan det konkluderes, at den samlede DGEAR-risiko er lav.  
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11.4.2 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko vedrører de risici, som har betydning for niveauet for den finansielle gearing og 

spredningen på SPREAD.  

Figur 11.4.2 

Som det fremgår af figur 11.4.2, har Rockwool fra 2006 til 2009 haft en positiv Spread, hvilket betyder, at 

Rockwools afkast fra driften har været højere end de finansielle nettoomkostninger. I denne periode har 

FGEAR til gengæld været negativ, hvilket betyder, at den sammen med den positive Spread har reduceret 

egenkapitalens forrentning, kaldet ROE, i forhold til afkastningsgraden, kaldet ROIC. En sådan situation 

defineres som en negativ finansiel gearingseffekt, og som det fremgår af figuren, har Rockwool haft en 

negativ gearing i hele analyseperioden.  

11.5 Vækst og permanente overskud 

For at kunne give en realistisk og mere præcis budgettering af Rockwools fremtidige indtjeningsmuligheder, 

analyseres derfor, hvorfra overskuddet i ROIC stammer med henblik på at identificere, om der er tale om 

tilbagevendende indkomster eller såkaldte "One offs" poster. Der skelnes mellem følgende typer af 

indkomster: 

 

- CORE driftsoverskud 

- CORE andet driftsoverskud 

- Usædvanlige poster (UP) 

 

Her udgør CORE driftsoverskud og CORE andet driftsoverskud poster af tilbagevendende eller permanent 

karakter, som er vigtige at have med i budgetteringen, da det er denne type poster, som vil indgår i 

koncernens fremtidige indtjeningsmuligheder.  

Usædvanlige poster er indtægter eller omkostninger, der ikke forventes at komme igen og er derfor 

umulige at budgettere, hvorfor disse poster også benævnes "one offs"-poster.  

I figur 11.5.1, som er vedlagt, er den reformulerede resultatopgørelse opdelt i de tre førnævnte poster.  
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Figur 11.5.2 

Af figur 11.5.2, som viser hovedposterne af den reformulerede resultatopgørelse opdelt efter de tre 

ovenstående poster, fremgår det, at ROIC primært har været drevet af overskuddet fra den primære drift, 

mens UP også har påvirket med nogle relativt store udsving, og CORE andet driftsoverskud har været jævnt 

stabilt i hele analyseperioden.  

 

CORE driftsoverskud har bevæget sig med store positive spring fra 2005 til og med 2007, hvor den når op til 

usædvanligt gunstige 31, 1 %, hvorefter den dog falder drastisk til 11, 3 % i 2008 og yderlige helt til 2, 1 % i 

2009, hvilket skyldes den globale finanskrise, som rammer byggebranchen og dermed Rockwool 

International A/S125.  

 

De store udsving i usædvanlige poster i 2006 skyldes et kurstab på valuta, og grunden til det endnu større 

udsving i 2008 er valutakursregulering af datterselskaber efter skat på 590 mio. DKK jævnfør den 

reformulerede resultatopgørelse figur 11.2.3.  

 

Samlet set er det tydeligt, at den generelle udvikling i ROIC igennem hele analyseperioden er blevet styret 

af udviklingen i CORE driftsoverskud fra 2005 til 2009. CORE andet driftsoverskud har ligget på samme 

niveau og ikke påvirket ROIC med de store udsving, hvorimod UP har haft to store udsving i perioden, som 

har haft effekt på udviklingen i ROIC, men som det ikke vil være muligt at budgettere i fremtiden.  

Det er bemærkelsesværdigt at CORE andet driftsoverskud i perioden fra 2008 til 2009, hvor CORE 

driftsoverskud er blevet reduceret væsentligt på grund af finanskrisen, har vist sig ikke at blive påvirket af 

den generelle udvikling i globaløkonomien. 

11.6 Delkonklusion 

Med henblik på opgavens problemformulering, er den historiske finansielle udvikling analyseret, som 

sammen med de pågældende delkonklusioner fra den strategiske analyse skal danne grundlag for den 

fremtidige estimerede værdi af Rockwool International A/S.  
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Ud fra regnskabsanalysen kan det konkluderes, at den overordnede økonomiske udvikling for Rockwool 

International A/S i analyseperioden, har haft en positiv vækst og fremgang i årene, 2005, 2006 og 2007, i 

hvilken periode Rockwool har oplevet stigende interesse for bæredygtige isoleringsprodukter. I årene 2008 

og 2009 har Rockwool til gengæld oplevet en væsentlig tilbagegang i deres nettoomsætning, som primært 

skyldes den negative udvikling i byggebranchen grundet finanskrisen samt de stigende råvarepriser, som 

har påvirket overskudsgraden126. 

 

Analysen har taget udgangspunkt i DuPont-modellen, som viser dekomponeringen af egenkapitalens 

forrentning, kaldet ROE i tre niveauer. Her fremgår det, at udviklingen i ROE primært er blevet forsaget af 

udviklingen i afkastningsgraden, ROIC, da disse to igennem analyseperioden har haft samme udvikling. Det 

skal dog bemærkes, at ROE har været holdt tilbage i forhold til udviklingen i ROIC på grund af den negative 

finansielle gearing, som Rockwool International A/S har haft grundet deres kombination af nettofinansielle 

aktiver i nogle år og negativ spread i andre år.  

 

Herudover kan det konkluderes, at aktivernes omsætningshastighed har været stigende fra 2005 til 2007, 

hvor den toppede med et niveau på 2, 31 og efter følgende er faldet til 1, 36 i 2009.  

 

Det kan yderligere konkluderes ud fra drifts- og finansieringsrisikoanalysen, at Rockwool International A/S 

har svært ved at tilpasse sin virksomhed i tider med økonomisk recession på grund af de høje og dyre 

investeringer i grunde og bygninger samt maskiner og tekniske anlæg, som det kræver for at kunne 

producere bæredygtige isoleringsmaterialer. Det medvirker til at Rockwool i tider med dårlige salgstal 

stadig vil stå med store afskrivninger i driften, som vil påvirke resultatet negativt samt store 

produktionsanlæg, som ikke vil blive udnyttet fuldt ud.  

 

Til sidst kan det konkluderes, at hovedparten af Rockwools overskud stammer fra det såkaldte CORE 

driftsoverskud, som er Rockwools hovedaktivitet dvs. salg af isoleringsmaterialer, hvoraf resten af 

overskuddet stammer fra CORE andet driftsoverskud samt usædvanlige poster (UP). 
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Værdiansættelse 

12.0 Budgettering af Rockwool International A/S 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse, de fund som er gjort under den finansielle analyse af 

Rockwools nøgletal og finansielle udvikling i analyseperioden samt sammenspillet mellem disse analyser, 

skal den fremtidige udvikling i Rockwool International A/S bedømmes til brug for beregningen af det 

fremtidige cash flow og dermed værdi.  

 

Der er ikke valgt at foretage nogen specielt detaljeret budgettering ned på enkelte poster i det opstillede 

budget samt proformaregnskabet, eftersom det vil være umuligt at indsamle data til at underbygge en så 

detaljeret budgettering, og ligeledes vurderes det, at de overordnede tendenser vil udvise et mere 

retvisende billede. Der tages dog i høj grad højde for de under regnskabsanalysen analyserede og 

kommenterede punkter, der hører under de respektive regnskabsgrupperinger.  

12.1 Budgetperiode/konkurrencefordelsperiode 

Konkurrencefordelsperioden er det antal år, hvor afkastet fra den investerede kapital, ROIC, er højere end 

kapitalomkostningerne, kaldet WACC, hvilket i perioden medfører, at der skabes værdi for aktionærerne. 

Det forventes ikke, at en virksomhed over en længere periode kan fastholde denne forrentning, hvorfor 

estimatet af denne værdidriver er af stor interesse.  

 

Fastlæggelse af budgetperioden afhænger af hvor langt ud i fremtiden det er muligt at forudsige, hvorledes 

de forskellige værdidrivere kommer til at udvikle sig, hvorefter der forventes at være steady-state vækst  i 

terminalperioden. Budgetperiodens længde afhænger typisk af, hvilken type virksomhed der er med at 

gøre, da en moden og stabil virksomhed typisk hurtigere vil nå til dette steady-state stadie end en 

virksomhed i vækst. Ud fra den strategiske analyse kan det konkluderes, at Rockwool International A/S kan 

klassificeres som en moden og stabil virksomhed, hvilket vil afspejle sig i valgte budgetperiode.  

 

Rockwool International A/S har igennem de seneste år oplevet en kraftig vækst i deres nettoomsætning på 

grund af den øgede interesse og lovgivning om CO2 udledning. Denne kraftige fremgang er dog midlertidigt 

blevet bremset af den globale finanskrise, som har været skyld i en tilbagegang i Rockwools 

nettoomsætning i 2008 og 2009, som det også er beskrevet i både den finansielle og den strategiske 

analyse af Rockwool.  
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Eftersom den finansielle krise stadigvæk lægger en dæmper på aktiviteten i byggebranchen, som ikke 

vurderes til at udvikle sig i en positiv retning før engang i 2012127, skal der tages højde for dette i 

forbindelse med fastlæggelsen af budgetperioden, da en for kort budgetperiode i dette tilfælde vil føre til 

en for lav værdiansættelse af Rockwool International A/S.  

 

Ud fra disse overvejelser samt anbefalinger fra teorien er der valgt en budgetperiode på ti år til 

værdiansættelsen af Rockwool International A/S128. 

12.2 Budgetteringen 

12.2.1 Salgsvæksten 

I forbindelse med budgetteringen af de afgørende værdidrivere for værdiansættelsen af Rockwool 

International A/S er det første og vigtigste skridt i budgetfasen at estimere den fremtidige salgsvækst, da 

denne er et udtryk for det aktivitetsniveau, som eksisterer i koncernen og dermed udslagsgivende for de 

andre værdidrivere. 

 

Rockwool kommer i årsrapporten for 2009 med deres egne forventninger til, hvordan deres 

nettoomsætning vil udvikle sig i 2010, og her estimerer Rockwool, at der vil forekomme et fald på mellem 5 

- 10 % i forhold til niveauet i 2009129. Det fremgår ikke nærmere i årsrapporten, hvorfor Rockwool forventer 

denne udvikling i 2010, og hvilke faktorer som påvirker deres vurdering.  

Ud fra den strategiske analyse blev det dog fremhævet, at der ventes et fald på det europæiske 

byggemarked på 2, 2 % i 2010130, som vil kunne forklare en del af den negative udvikling, som Rockwool 

forventer at have i 2010. Her udover kunne det dog yderligt konkluderes i den strategiske analyse, at de 

stigende priser på olie131 samt de voksende krav til miljørigtig isolering ville være med til at sikre interessen 

for Rockwools produkter i fremtiden.  

Det vurderes derfor ud fra ovenstående, at selv om Rockwool mener, at nettoomsætningen vil falde med 

op til 10 % i 2010, vil der stadig være faktorer i samfundet, som gør, at Rockwools produkter vil være 

eftertragtede, hvorfor der budgetteres med et fald på kun 8 % i nettoomsætningen i 2010.  
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Årene 2011 og 2012 vil for Rockwool også være år mærket af den finansielle krise. Mange økonomer mener 

allerede nu, at den globale økonomi er i bedring, men det vil stadigvæk tage nogle år før, der igen kommer 

rigtig gang i byggebranchen, som står for at aftage 90 % af Rockwools varer132. På baggrund heraf og på 

baggrund af den strategiske analyse vurderes det derfor ikke, at Rockwool kommer til at have en positiv 

udvikling i deres nettoomsætning før år 2013.  

 

I 2014 forventes det til gengæld, at et nyt EU-direktiv træder i kraft, som stiller endnu højere krav til 

bygningers energimæssige ydeevne, og som derfor vil give Rockwool muligheden for at byde ind på en 

masse nye byggeprojekter og renoveringer, hvilket alt andet lige, vil give Rockwool en pæn vækst i 

omsætningen i 2014. Direktivet er vedtaget d. 17. november 2009 men forventes altså først implementeret 

i 2014133.  

 

Herudover forventes det også, at der inden for en uvis årrække vil komme en endelig klimaaftale på plads, 

som også vil være med til at sikre Rockwool en øget vækst.  

 

Terminalperioden fastsættes til det tidspunkt, hvor de underliggende værdidrivere forventes at have nået 

det såkaldte steady state niveau. Et niveau hvor de udvikler sig konstant og ikke længere er varierende. Når 

denne periode er nået, er det efterfølgende muligt at fastsætte nogle vækstrater for de forskellige drivere 

igennem hele terminalperioden.  

 

Det fremgår af FSR's notat om værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsdele, at ved et 

inflationsniveau på omkring 2 %, hvilket er gældende i dag, vil terminalvæksten som hovedregel ligge i 

intervallet 0 - 5 %, alt afhængig af den pågældende virksomhed og branche134.   

 

Under den strategiske analyse blev det konkluderet, at Rockwool igennem 00'erne har vokset højere end 

den generelle udvikling på isoleringsmarkedet. Denne udvikling skyldes den positive udvikling i den globale 

verdensøkonomi i midten af 00'erne, som kombineret med EU's fokus på bygningers CO2 udledning var 

med til, at Rockwool kunne opnå nogle rekord gode år, hvor nettoomsætningen nåede nye højder. I 

forbindelse med fastlæggelsen af terminalvæksten vil det dog ikke forventes, at Rockwool igen vil opleve en 

så stor efterspørgsel af deres produkter, og det vurderes derfor at Rockwool ikke vil vækste i 

terminalperioden på samme måde som i 2006 og 2007 men derimod mere på niveau med udviklingen i 
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markedet. Eftersom det heller ikke er muligt for en virksomhed i al evighed at vokse mere end det totale 

marked, og eftersom markedet heller ikke i al evighed kan vokse mere end niveauet for den samlede 

verdensøkonomi, er vækstraten for terminalperioden sat til at være på samme niveau som 

inflationsniveauet i dag, nemlig 2 %.  

12.2.2 Overskudsgraden fra salg før skat 

Ved budgetteringen af overskudsgraden i budgetperioden inddrages fund og konklusioner fra den 

finansielle regnskabsanalyse samt den strategiske analyse.  

 

Som det fremgår af figur 11.3.3.1.1 - Dekomponering af overskudsgraden - ses det, at overskudsgraden for 

Rockwool faldt med 10, 60 procent point fra 2007 til 2009, hvilket hovedsageligt kan føres tilbage til de 

stigende råvarepriser på koks, som indgår i produktionen af isoleringsmaterialer samt stigende 

personaleomkostninger og afskrivninger som følge af flere produktionsanlægs og maskiner.  

Det forventes ikke, at der vil forekomme så store fald i Rockwool overskudsgrad fra salg før skat på noget 

fremtidigt tidspunkt, da det store fald også har været forsaget af ekstra høje overskudsgrader på grund af 

den rekordhøje omsætning for 2006 og 2007. 

 

I 2010 forventes det, at overskudsgraden vil stige en smule da Rockwool har været ude og sikre sig 

forbruget af koks for 2010 til mere favorable priser end i 2008 og 2009135. Samtidigt forventes det, at de 

høje transportomkostninger, som der findes i dag, vil falde understøttet af den teknologiske udvikling med 

transport af færdigproduceret isoleringsmaterialer, som Rockwool i øjeblikket arbejder på at forbedre136.  

På baggrund heraf forventes det, at Rockwools overskudsgrad, i takt med at omsætningen begynder at 

vende, vil stige til omkring 10 % i 2012 og forblive på dette niveau igennem hele budgetperioden.  

 

I terminalperioden fastlægges overskudsgraden til at ligge på omkring de 9 %, da dette vurderes at være et 

tilstrækkeligt niveau i forhold til den fastlagte terminalvækst i salget og branchen.  

 

12.2.3 Den effektive skatteprocent 

Den effektive skatteprocent for Rockwool International A/S lå for 2009 på 37 %, hvilket må siges at være en 

del højere end den danske skattesats, som i øjeblikket ligger på 25 %. Grunden til den høje effektive 
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skatteprocent i 2009 skyldes højere skattesatser i de andre lande, som Rockwool opererer i i forhold til 

Danmark.  

Rockwool forventer en tilsvarende effektiv skatteprocent i fremtiden på grund af fordelingen af 

overskuddet mellem landene137. Dette er der taget højde for ved fastlæggelsen af den effektive 

skatteprocent i budgetperioden.  

 

Den effektive skatteprocent for terminalperioden er ligeledes vurderet til at følge samme sats som 

budgetperioden.  

12.2.4 Andet driftsoverskud efter skat 

Andet driftsoverskud efter skat er svært at budgettere, da det ikke følger udviklingen i nettoomsætningen 

eller omkostningerne, og det yderligt ikke er muligt for en ekstern analytiker at komme med et kvalificeret 

bud. Andet driftsoverskud er derfor budgetteret på baggrund af de historiske nøgletal og er igennem hele 

budgetperioden og terminalperioden fastlagt til at ligge på 1,5 %.  

12.2.5 Usædvanlige poster 

Usædvanlige poster er ligesom andet driftsoverskud svært at budgettere, da det som navnet indikerer, er 

"usædvanlige poster" som ikke forventes at komme.  I den finansielle analyseperiode har overskudsgraden 

på usædvanlige poster varieret fra  % og har ind i mellem ligget tilnærmelsesvis tæt på 0 men er dog endt i 

2009 på 0, 8 %.  

 

De store udsving er typisk forsaget af udsving i valutakurser, som derved påvirker Rockwools resultat enten 

igennem kurstab eller kursgevinst eller også som valutakursregulering af datterselskaber. I den strategiske 

analyse blev den russiske rubel inddraget i analysen, da Rockwool opererer meget på det russiske 

marked138. Her blev det belyst, at den russiske rubel er faldet drastisk inden for de seneste år, hvorfor der 

er budgetteret med en lille positiv udvikling i usædvanlige poster de første par år, da det forventes, at den 

russiske rubel vil løfte sig igen. I den resterende budgetperiode og terminalperiode er der dog valgt at 

budgettere posten til at være 0, da det ikke vil give mening at spekulere i den fremtidige 

valutakursudvikling, og hvorledes denne vil påvirke Rockwool International A/S.  

12.2.6 Arbejdskapitalen 

Ud fra den finansielle regnskabsanalyse fremgår det, at arbejdskapitalen igennem hele analyseperioden 

jævnfør figur 11.3.3.2.2 - Opsummering af den inverse værdi af AOH - har ligget på et rimeligt konstant 
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niveau og har kun varieret mellem 0,05 til 0,07. 

På baggrund herfor fastsættes arbejdskapitalen i hele budgetperioden og terminalperioden til at ligge på 

samme niveau som i analyseperioden, og der budgetteres derfor med 0,05.  

12.2.7 Anlægskapitalen 

Det fremgår tydeligt jævnfør figur 11.3.3.2.2 - Opsummering af den inverse værdi af AOH - at 

anlægskapitalen udgør den største del af aktivernes omsætningshastighed, men herud over kan det også 

aflæses af figuren, at niveauet igennem hele analyseperioden har udviklet sig jævnt dog med en lille 

stigning i 2009 på grund af investeringer i nye produktionsanlæg mv.  

Som det blev belyst i den strategiske del af opgaven, planlægger Rockwool at åbne en ny fabrik i Indien i 

løbet 2010139, hvorfor det i budgetperioden er valgt, at anlægskapitalen skal ligge på niveau med 2009 de 

første par år for så herefter at falde til et niveau tilsvarende niveauet i resten af den historiske 

regnskabsperiode.  

12.2.8 FGEAR og netto finansielle forpligtelser/aktiver 

Rockwool International A/S' udvikling i nøgletallet FGEAR har været meget svingende i den historiske 

nøgletalsanalyseperiode. Som det fremgår af figur 11.3.1 - Dekomponering af ROE - har nøgletallet varieret 

fra 0, 04 i 2005 til -0, 13 i 2007 og er i 2009 endt på 0, 02. Det fremgår ikke af årsrapporten, om Rockwool 

har nogen ønsker til, hvorledes virksomheder bliver finansieret men ønsker dog ligesom de tidligere år at 

holde fast på en soliditetsgrad på minimum 50 %. 

 

Da de historiske nøgletal har varieret så meget over den korte analytiske periode, er der valgt at budgettere 

med et gearing, som ligger på niveau med nøgletallet fra 2006. Grunden til at dette vurderes som mest 

retvisende for Rockwools aktivitet er, at nøgletallene for 2007 er blevet stærkt påvirket af rekordsalget. 

Rekordsalget gav Rockwool en usædvanlig høj likvid beholdning, som derved slår igennem i mange af 

nøgletallene. Ligeledes er nøgletallene for 2008 og 2009 blevet påvirket af den globale finanskrise. 

Eftersom det ikke forventes at der i budget- eller terminalperioden vil komme en finanskrise eller, at 

Rockwool vil nå samme salgstal som i 2007, vurderes det derfor, at nøgletallet for 2006 giver det mest 

retvisende billede af aktiviteten, hvorfor der budgetteres med en FGEAR på -0, 04. 

 

12.2.9 Lånerenten og netto finansielleomkostninger/indtægter 

Ved budgettering af lånerenten giver det ikke meget mening at tage udgangspunkt i den historiske 

udvikling, som er udregnet i forbindelse med den finansielle analyse. Her varierer r nemlig fra 19, 9 % til  
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-4, 5 %, hvorfor det må konkluderes, at analyseperioden ikke kan bruges som grundlag for budgetteringen 

af den fremtidige budgetperiode og terminalperiode140.  

På baggrund heraf er det valgt at budgettere ud fra den toneangivende 10-årige statsobligation som 

estimat for den risikofri rente, som har en effektiv rente på 3, 6180 % 141.  

12.2.10 Minoritetsinteresser 

Da det ikke er muligt at indhente informationer om de fremtidige minoritetsinteresser i Rockwool 

International A/S, vil det ikke give nogen mening at begynde at spekulere i udviklingen. Der er derfor 

budgetteret i budget- og terminalperioden med en minoritetsinteresse på niveau med 2009.  

12.2.11 Det frie cash flow 

Det frie cash flow er beregnet, jævnfør figur 12.2.12 - Proformaregnskab - ud fra følgende formel: 

 

Frit cash flow = Pengestrømme fra driftsaktiviteten(DO) - Anlægsinvesteringer (∆NDA)142 

 

De to værdidrivere AOH og DO, som afspejler sig i den budgetterede pengestrømsopgørelse, resulterer i et 

positivt frit cash flow i både budget- samt terminalperioden, som senere bliver anvendt i den videre 

værdiansættelse sammen med den estimerede WACC for Rockwool International A/S.  

12.2.12 Proformaregnskab 

På baggrund af figur 12.2 - Budgettering til brug for proformaregnskab - er udarbejdet et proformaregnskab 

for Rockwool International A/S jævnfør figur 12.2.12 - Proformaregnskab - som danner grundlag for 

værdiansættelsen.  
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13.0 Værdiansættelse af Rockwool International A/S 

Rockwool International A/S' fremtidige indtjeningsmulighed er budgetteret i en budget- og terminalperiode 

på baggrund af de strategiske analyser samt de finansielle analyser af Rockwools historiske finansielle 

udvikling. Disse beregninger er foretaget med henblik på at finde en forventet fremtidig cash flow, som i 

forbindelse med selve værdiansættelsen skal tilbagediskonteres ved hjælp af de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, også kaldet for WACC.  

Herefter vil værdiansættelsen eller den fundne værdi blive testet på følsomheder ved at ændre væsentlige 

forudsætninger.  

13.1 Beregning af WACC143 

Til brug for tilbagediskonteringen af det fremtidige cash flow og beregningen af WACC, er der valgt at tage 

udgangspunkt i følgende formel begrundet af, at Rockwool International A/S er i besiddelse af en 

kapitalstruktur, hvor koncernen har nettofinansielle aktiver. 

 

 

 

 

V0
E  = Markedsværdi af egenkapitalen 

V0
NDA = Markedsværdi af virksomheden (V0

NDA = V0
E + V0

NFA) 

V0
NFA = Markedsværdien af nettofinansielle aktiver 

ke = Ejernes afkastkrav 

kfa = Afkastkravet på finansielle aktiver 

 

Ved beregning af WACC anvendes i praksis en konstant kapitalstruktur, hvorfor det er vigtigt at den 

anvendte kapitalstruktur ligeledes afspejles i virksomhedens langsigtede kapitalstruktur. Denne 

forudsætning må være opfyldt da Rockwool, som beskrevet under den strategiske samt den finansielle 

analyse, har valgt at have en soliditetsgrad på minimum 50 % 144, hvorfor det må konkluderes, at den 

langsigtede kapitalstruktur forventes at være uændret og den nuværende kapital struktur derved kan 

anvendes til beregning af WACC145.  
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13.1.1 Beregning af markedsværdien 

For at kunne beregne WACC skal markedsværdien af Rockwools egenkapital opgøres, hvilket beregnes ved 

at tage antal udstedte aktier samt kursen pr. 10 marts 2010, da dette er værdiansættelsestidspunktet som 

fastlagt under problemformuleringen i afsnit 2.  

Den nominelle værdi for udstedte aktier pr. 31/12 2009 udgør 13.072.800 A-aktier samt 8.902.123 B-

aktier146, hvor A-aktierne havde en slutkurs på 550 og B-aktierne sluttede i kurs 535 pr. 10 marts 2010147.  

På baggrund af ovenstående udregnes markedsværdien af Rockwool International A/S' egenkapital pr. 10 

marts 2010 som følgende148: 

 

13.072.800 * 550 =   7.190.040.000 DKK 

8.902.123 * 535 =  4.762.635.805 DKK 

Markedsværdi pr. 10 marts 2010 =               11.952.675.805 DKK 

 

Markedsværdien (V0
E) pr. 10 marts 2010 udgør hermed: 11.952.675.805 DKK. 

13.1.2 Beregning af markedsværdien af netto finansielle aktiver 

Markedsværdien af de netto finansielle aktiver kan være svært at fastsætte, hvorfor det vurderes mest 

retvisende at inddrage den historiske finansielle analyse. Her fremgår det jævnfør figur 11.3.1 - 

Dekomponering af ROE - at FGEAR historisk set har ligget på 4 % igennem analyseperioden med undtagelse 

af 2007 og 2009 som henholdsvis har været påvirket af rekordsalg og finanskrise.  

Til brug for beregningen af markedsværdien af de netto finansielle aktiver anvendes derfor 4 % som 

beregningsgrundlag, hvilket også stemmer godt overens med det budgetterede niveau i budget- samt 

terminalperioden jævnfør figur 12.2.12 - Proformaregnskab.  

 

V0
NFA = V0

E * 4 % 

V0
NFA = 11.952.675.805 DKK * 4 % =  597.633.790 DKK 

 

Markedsværdien af netto finansielle aktiver udgør hermed: 597.633.790 DKK. 
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13.1.3 Beregning af markedsværdien af virksomheden 

Beregningen af markedsværdien af virksomheden fremkommer som en simpel formel: 

V0
NDA = V0

E - V0
NFA 

V0
NDA = 11.952.675.805 - 597.633.790 =  11.355.042.015 DKK 

Markedsværdien af virksomheden udgør hermed 11.355.042.015 DKK.  

13.1.4 Beregning af afkastkravet på finansielle aktiver 

Som beskrevet under budgetteringen har afkastet på de finansielle aktiver været svingende i analyse 

perioden. Da der i hele budget- og terminalperioden er budgetteret med at Rockwool har netto finansielle 

aktiver vurderes det mest retvisende at fastsætte afkastkravet på finansielle aktiver i forhold til den 

toneangivende 10-årige statsobligation, som ligeledes har dannet grundlag for budgetteringen af 

lånerenten i budgetperioden jævnfør afsnit 12.2.9 - Lånerenten og netto 

finansielleomkostninger/indtægter.  

 

På baggrund heraf fastsættes afkastkravet på finansielle aktiver (kfa) til 3, 6180 % 149.  

 

Inden ejernes afkastkrav kan beregnes skal Rockwool International A/S' beta-værdi samt risikotillægget 

først estimeres. 

13.1.5 Beregning af Beta-værdien 

Beta-værdien for en aktie er et udtryk for, hvor risikofyldt aktien er og hvor meget aktien forventes at blive 

påvirket ved et udsving i markedet. Ligger beta-værdien over 1 betyder det, at aktien forventes at reagere 

kraftigere end markedet, når markedet enten stiger eller falder. Tilsvarende forventes aktien at reagere 

mindre kraftig end markedet ved en beta-værdi under 1. 

 

For børsnoterede virksomheder er det muligt at beregne beta-værdien med udgangspunkt i den historiske 

kursudvikling for virksomheden og aktiemarkedet. For unoterede virksomheder, hvor det ikke er muligt at 

beregne beta-værdien med udgangspunkt i aktiekursen, er der andre udregningsmuligheder for at 

fastsætte beta-værdien150. Med henblik på at anvende den mest korrekte beta-værdi til udregningen af 

ejernes afkastkrav, er det valgt at vurdere værdien ud fra sammenholdelse af tre udregningsmetoder, 

henholdsvis en benchmarkanalyse mellem Rockwool B-aktien (da denne en mest likvid i forhold til A-aktien) 
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og OMX C20-indekset, en common sense analyse samt Bloombergs beta-værdi som anvendes af de største 

international samt nationale aktører på aktiemarkedet.  

 

Det ville være interessant at sammenligne beta-værdien med Rockwools største og nærmeste 

konkurrenter151, men som gennemgået i den strategiske del af opgaven er nogle af Rockwools største 

konkurrenter, såsom Isover, Knauf og URSA, en del af større koncerner152, hvorfor det ikke har været muligt 

at finde anvendelige betaestimater beregnet udelukkende på deres isoleringsdivisioner. 

13.1.5.1Beta-værdien ud fra benchmark-analyse 

Beta-værdien kan estimeres med udgangspunkt i den historiske aktiekurs, og til brug for udregningen er 

C20 - indekset på Københavns Fondsbørs valgt som benchmark, da denne indeholder de mest likvide aktier 

på aktiemarkedet.  

På baggrund heraf er beta-værdien estimeret ved udregning med regression i Excel, jævnfør figur 13.1.5.1 - 

Regressionsudregning af beta-værdi. I udregningen er der taget udgangspunkt i den officielle slutkurs for 

Rockwool International A/S B-aktien pr. den 29. april 2010 og tilbage til den 31. marts 2005. Denne periode 

er valgt, da undersøgelser har vist at, ved beregningen af beta fås det mest retvisende billede, hvis 

grundlaget for beregningen er månedlige udtræk i 5 år hvilket i alt giver en størrelse på 60 datainput153. 

Anvendes en større population giver resultatet et misvisende billede af beta-værdien154.  

Til benchmark værdien er taget udgangspunkt i samme periode for C20 - indekset. Herved fås en beta-

værdi på 1, 296, hvilket betyder, at volatiliteten i aktieafkastet for Rockwool er større end den tilsvarende 

volatilitet for aktiemarkedet155.  

 

13.1.5.2 Beta-værdien ud fra Bloomberg 

Bloombergs beta-estimater anvendes af de største aktører på aktiemarkedet fra hele verden. Der er 

indhentet et beta-estimat pr. 5 marts 2010 hvoraf det fremgår, at Bloomberg har beregnet en beta-værdi 

på 1, 206 jævnfør figur 13.1.5.2 - Udtræk fra Bloomberg. 

 

 

 

 

                                                           
151

 Litteraturliste - Litteratur E - Side 16 
152

 Se afsnit 9.5.1 Primære konkurrenter 
153

 Litteraturliste - Litteratur G - Side 307 
154

 Litteraturliste - Litteratur G - Side 308 
155

 Litteraturliste - Litteratur F - Side 219 



Rockwool International A/S Adam Brødsgaard HD (R) 

 
 

13.1.5.3 Common sense analyse 

Common sense analysen tager udgangspunkt i den samlede risikovurdering af Rockwool International A/S 

på baggrund af henholdsvis den driftsmæssige som den finansielle risiko sammenholdt med nedenstående 

figur156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.1.5.3 

I forbindelse med den finansielle historiske nøgletalsanalyse blev den driftsmæssige og den finansielle risiko 

for Rockwool International A/S analyseret. På baggrund af de tidligere analyser kan det konkluderes, at den 

driftmæssige risiko vurderes til at være neutral og den finansielle risiko vurderes til at være lav157, hvorfor 

den samlede risiko ud fra figur 13.1.5.3 sættes til at være lav med en beta-værdi i intervallet 0, 6 - 0, 85.  

 

Den samlede vurdering af beta-værdien 

På baggrund af de tre forskellige fremgangsmåder for at finde Rockwools beta-værdi, er der fundet tre 

forskellige værdier.  

Ud fra benchmark analysen fremkom en beta-værdi på 1,296 som ligger på niveau med Bloombergs beta-

værdi på 1,206. Forskellen kan skyldes at Bloomberg anvender ugentlige udtræk i 2 år dvs. 104 (52 uger * 2 

år) datainput158, som det også fremgår af bilag 13.1.5.2 - Udtræk fra Bloomberg - i stedet for 60 (12 

måneder * 5 år) datainput som er brugt i benchmark analysen i denne opgave, da det anbefales af 

McKinsey159. Bloomberg anvender også lokale aktiemarkeder som benchmark, ligesom denne opgave har 

anvendt C20 - indekset. 
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Resultatet af common sense analysen var en beta-værdi i intervallet 0, 6 - 0, 85, hvilket ikke ligger på niveau 

med hverken benchmark analysen eller Bloombergs beta-værdi. På trods af at common sense analysen 

peger på at Rockwools beta værdi burde ligge på et niveau under 1, viser både benchmark analyse og 

Bloombergs betaværdi en værdi over 1.  

 

Da Bloombergs beta-værdier anvendes af de største aktører, anses deres beta-estimat for mest retvisende 

og danner derfor grundlag for den videre beregning i denne opgave.  

 

Beregning af gearet beta-værdi 

Idet den ugearede beta-værdi ikke tager højde for kapitalstrukturen skal beta-værdien justeres, så den 

tilpasses den enkelte virksomhed.  

Denne udregning kan foretages med udgangspunkt i 2 forskellige formler; Madigliani & Miller eller Harris & 

Pringle. Da det er budgetteret, at Rockwool International A/S i budget perioden vil have en konstant 

kapitalstruktur, anvendes Madigliani & Miller's beregnings metode til at justere for forskelle i den 

finansielle gearing160. Dette gøres med udgangspunkt følgende formel: 

 

β Gearet = βUgearet * [1 +(1 - Tc)*(V0
NFA / V0

E)] 

β Gearet = 1, 206 * [1 + (1 - 0, 25) * (597.633.790 / 11.952.675.805)] 

β Gearet = 1, 2512 

 

Den gearede beta-værdi fastsættes hermed til 1, 2512.  

13.1.6 Markedets risikotillæg 

Markedets risikotillæg, også kaldet risikopræmie, er det ekstra tillæg som investor kræver for at investere i 

aktien i forhold til at placere sine penge i en risikofri rente med den tilsvarende varighed.  

Markedets risikotillæg er en estimeret værdi, og da der findes mange forskellige måder hvor på man kan 

beregne værdien, findes der tilsvarende ikke noget forkert eller korrekt svar. Der har igennem tiderne 

været mange forsøg på at estimere størrelsen af værdien, både ud fra ex-ante og ex-post undersøgelser i 

Danmark samt i udlandet. Undersøgelserne har resulteret i estimater der har varieret i intervallet 1, 9 % til 

5, 7 % 161.  
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PriceWaterhouseCoopers har i 2009 foretaget en større undersøgelse vedrørende niveauet for den 

anvendte risikopræmie blandt de førende aktører på det danske aktiemarked, herunder aktieanalyse og 

corporate finance afdelinger hos investeringsbanker mv. Undersøgelsen er foretaget hvert år fra 1998 til 

2009, og seneste undersøgelse har vist et markeds risikotillæg på 5 % 162, hvilket er det højeste niveau siden 

PwC begyndte at foretage undersøgelsen. Det fremgår ligeledes at 82 % af respondenterne har hævet 

deres afkastkrav på grund af de globale økonomiske omstændigheder.  

 

I praksis ses det typisk anvendt at tillægge risikopræmien et yderligt afkastkrav for virksomheder med 

illikvide aktier. Da Rockwool International A/S's B-aktie er optaget i "Large - Cap" indekset på den 

Københavnske Fondsbørs vurderes aktien til at være likvid, hvorfor der ikke bliver tillagt et yderligt 

risikotillæg163. 

 

13.1.7 Ejernes afkastkrav 

Ved fastsættelse af både beta-værdien og markedets risikopræmie er det herved muligt at færdiggøre 

beregningen af ejernes afkast krav, hvilket foretages med udgangspunkt i Capital Asset Pricing-modellen, 

også kaldet for CAPM: 

 

ke = rf + β *E(rm) - rf] 

rf = Risikofrie rente 

β = Beta (systematisk risiko) 

rm = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

rm - rf = Markedets risikotillæg 

 

CAPM - modellen beregner ejernes afkastkrav med udgangspunkt i, at det forventede afkast på 

egenkapitalen er lig med den risikofri rente tillagt det risikotillæg, investorerne kræver på baggrund af 

risikoen, som bliver justeret efter virksomhedens betaværdi, der er et udtryk for den systematiske risiko.  

 

Den risikofri rente blev fastsat i forbindelse med budgetteringen, i forhold til den effektive rente på den 

toneangivende 10 - årige statsobligation til 3, 6180 % 164. 

rf = 3, 6180 % 
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Ud fra de ovenstående udregninger og værdier er det muligt at beregne ejernes afkast krav: 

 

ke = rf + β *E(rm) - rf] 

ke = 3, 6180 + (1, 2512 * 5 %) 

ke = 9, 8740 % 

13.1.8 Endelig beregning af WACC 

Ud fra ovenstående beregning og estimater er alle de nødvendige elementer til stede for endelig at kunne 

beregne Rockwools WACC ud fra følgende formel, som blev introduceret tidligere: 

 

 

 

WACC = [(11.952.675.805 / 11.355.042.015) * 9, 8740] - [(597.633.790 / 11.355.042.015) * 3, 6180)] 

WACC = 10, 3934 % - 0, 1903 % 

WACC = 10, 2031 % 

WACC er på baggrund af ovenstående formel beregnet til at være 10, 2031 %. 
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13.2 Værdiansættelse 

Figur 13.2.1165 

 

Figur 13.2.1 viser værdiansættelsen af Rockwool International A/S pr. 10 marts 2010 ud fra FCFF-modellen. 

På baggrund af det budgetterede proformaregnskab og den beregnede WACC, er der fundet frem til at 

Rockwools egenkapital udgør 9.723 mio. DKK., hvilket med en totalandel af aktier på 21.974.923 resulterer i 

en kursværdi på 443, 98 DKK pr. aktie.  

Som der indledningsvist er skrevet i opgaven tages der udelukkende udgangspunkt i Rockwools B-aktie ud 

fra den samlede aktiemasse og der tages derfor ikke højde for niveau forskellen til A-aktien.  

Ud fra ovenstående beregninger er det nu muligt at sammenholde den beregnede kursværdi med den 

officielle slutkurs for B-aktien på værdiansættelsestidspunktet hvor værdien udgjorde 535166.  

Figur 13.2.2 

 

Af figur 13.2.2 fremgår det at den officielle slutkurs for Rockwool er overvurderet i forhold til den 

beregnede slutkurs med 91,02 DKK, hvilket svarer til 20, 50 %.  
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Grunden til denne overvurdering kan skyldes, at investorerne tror på, at Rockwool International A/S har 

potentiale til en større indtjening end hvad der er budgetteret til i denne opgave på baggrund af den 

strategiske og finansielle analyse. Opgaven og opgavens beregnede slutkurs er påvirket af den begrænsede 

adgang til materialer. Større aktører på aktiemarkedet har adgang til flere rapporter og undersøgelser og 

kan på baggrund heraf komme frem til en anden konklusion.  

 

Det er dog bemærkelsesværdigt at kursen på Rockwools B-aktie er steget fra 297 d. 10 marts 2009 til 535 d. 

10 marts 2010167. Dette er en stigning på 80 % på trods af, at Rockwools nettoomsætning er faldet med  

22, 67 % og totalindkomsten fra driften er på det laveste niveau i over 5 år.  

Denne udvikling kunne godt tyde på, at den positive udvikling på Københavns fondsbørs, hvor indekset er 

steget fra 221, 60 d. 10 marts 2009 til 374, 02 d. 10 marts 2010168, hvilket er en stigning på 69 %, også har 

påvirket Rockwool International A/S's aktiekurs på trods af den faldende indtjening.  

 

 

Forskellen mellem den beregnede slutkurs og den officielle slutkurs kan også skyldes variationer i de 

opstillede forudsætninger og estimater beregnet tidligere, hvorfor det kunne være interessent at foretage 

en følsomhedsanalyse for de forhold, der kan skabe en variation i den beregnede slutkurs for Rockwool 

International A/S' B-aktie.  

13.3 Følsomhedsanalyse 

Den beregnede slutkurs for B-aktien samt de beregnede estimater i foregående afsnit bygger på en række 

forudsætninger og forecasts, som er bestemt i de foregående afsnit af opgaven. Men eftersom Rockwool 

såvel som omverdenen er i konstant udvikling, vil de underliggende forudsætninger og forecats nemt kunne 

ændre karakter. Som beskrevet tidligere bygger enkelte af de underliggende faktorer på estimater, som der 

ikke findes en endelig korrekt værdi for.  

På baggrund heraf er det interessant at analysere følsomheden for ændringer i de væsentligeste 

forudsætninger bestemt tidligere i opgaven, og der er i den forbindelse valgt at analysere følsomheden på 

følgende forudsætninger: 

 

- Ændringer i den gearede beta-værdi og den risikofri rente 

- Ændringer i WACC og terminalværdien 
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Påvirkningen på den beregnede slutkurs for B-aktien vil blive vist ved ændringen af de forskellige 

forudsætninger med henblik på at vurdere hvor følsom beregningen er.  

 

13.3.1 Ændringer i beta-værdien og den risikofri rente 

Ændringer i beta-værdien og den risikofri rente vil have betydning for ejernes afkastkrav, som derigennem 

vil påvirke Rockwools WACC. I nedenstående figur er vist hvordan udsving i beta-værdien og den risikofri 

rente vil påvirke WACC, og hvilken indflydelse dette vil have på den endelig beregnede slutkurs for 

Rockwools B-aktie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.3.1 

Her fremgår det at selv med udsving i intervallet 2, 62 % - 4, 62 % i den risikofrie rente og 0, 75 % - 1, 75 % i 

den gearede beta vil det ikke påvirke Rockwools WACC i sådan en grad, at det i sidste ende vil ændre på at 

Rockwool International A/S' B-aktie vurderes til at være overvurderet pr. 10 marts 2010.  

Det kan altså konkluderes ud fra figur 13.3.1 at udsving i de underliggende drivere af WACC som medfører 

udsving i WACC i intervallet 6, 56 % - 13, 83 % ikke er nok til alene at kunne ændre på, at aktien er 

overvurderet.  

Det kunne derfor være interessant at se om ændringer i WACC samt terminalvæksten kan give et stort nok 

udfald i slutkursen.  

13.3.2 Ændringer i WACC og terminalvækst 

Ændringen i Rockwools WACC og terminalvækst vil have en direkte indflydelse på egenkapitalens størrelse 

og dermed den beregnede slutkurs. I nedenstående figur er vist hvorledes udsving i værdierne vil påvirke 

henholdsvis egenkapitalens størrelse og den beregnede slutkurs.  
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Figur 13.3.2 

I ovenstående figur fremgår det, at ved en WACC på 8, 70 % og en vækst på enten 2, 50 % eller 3, 00 % i al 

fremtid vil den beregnede slutkurs ende med at ligge højere end den officielle slutkurs på 535.  

Terminalvæksten er tidligere i opgaven budgetteret på baggrund af den historiske inflationsrate, som de 

sidste mange år har ligget omkring 2 % i Danmark 169, hvorfor der er budgetteret med dette niveau. Det er 

dog umuligt at spekulere i hvor niveauet for inflationsrenten vil ligge i terminalperioden, hvorfor det 

vurderes mest retvisende at budgettere ud fra den historiske udvikling. 

I figur 13.3.1 er det muligt at se hvad de 2 underliggende værdidrivere af WACC skal ligge på for at den 

udgør 8, 70 %. Her fremgår det, at med en risikofri rente på 3, 62 som stemmer overens med det 

budgetterede samt en gearet beta-værdi på 1 %, vil WACC udgøre 8, 88 %.  

Den historiske udvikling i kursen på Rockwools B-aktie sammenholdt med udviklingen i C20 - indekset har 

dog vist, at Rockwools betaværdi vil ligge på omkring 1, 296 eller 1, 206 alt efter om Bloombergs eller 

McKinseys beregningsmodel anvendes. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at Rockwools B-aktie i 

fremtiden vil have en beta-værdi på 1 %. 

På baggrund heraf vurderes det, at konklusionen om, at Rockwools B-aktie er overvurderet pr. 10 marts 

2010, ikke er følsom overfor udsving i de væsentligste værdidrivere. 

13.4 Upside og downside scenarier 

Til sidst er der valgt at udarbejde to forskellige scenarier for Rockwool International A/S. På baggrund af det 

opstillede proformaregnskab er der valgt at opstille et såkaldt upside scenarie, hvor de historiske opsving i 

nettoomsætningen som Rockwool oplevede i 2006 og 2007 er valgt at fremføre til budgetperioden, samt et 

såkaldt downside scenarie hvor det budgetteres, at den finansielle krise vil vare længere end først antaget. 
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Fælles for begge scenarier er, at de stadigvæk vil tage udgangspunkt i den finansielle nøgletals analyse men 

henholdsvis med en mere optimistisk og pessimistisk tilgang til væksten.   

 

I upside scenariet er valgt at budgettere med at Rockwool International A/S kommer hurtigere ud af krisen 

end tidligere antaget og vil mærke en øget efterspørgsel som under højkonjunkturen i 2006 og 2007. Denne 

øgede vækst vil skyldes en øget interesse for at efterisolere gamle bygning med henblik på at spare på 

energiomkostninger, samt yderligere tiltag og skærpede krav fra EU omkring bygningers bæredygtige 

isolerings evne, samt godkendelsen af en ambitiøs klimaaftale som vil sikre et stigende behov for 

stenuldsisolering. På baggrund heraf er det forudsat, at væksten vil stige med 15 % i budgetperioden og 3 % 

i terminalperioden.  

 

Af figur 13.4.1 ses upside scenariet med det tilhørende cash flow samt værdiansættelse. Her fremgår det at 

egenkapitalen er steget fra 10.053 mio. DKK til 14.578 mio. DKK, hvilket er en stigning på 4.525 mio. DKK 

eller hvad der svarer til 45 %. Herudover er den beregnede slutkurs steget fra 443, 98 til 643, 74 hvilket 

også svarer til en stigning på 45 %.  

 

I downside scenariet er der valgt at budgettere ud fra den forudsætning, at den globale finanskrise vil 

påvirke Rockwools indtjeningsmuligheder i en nedadgående retning over længere tid end først antaget. På 

baggrund heraf der derfor valgt at budgettere med et faldt i nettoomsætningen på 14 % i 2010 og 8 % i 

2011 og et årligt fald på 2 % i resten af budgetperioden. Terminalperioden er dog sat til det oprindelige 

niveau på 2 %.   

 

I figur 13.4.2 - ses downside scenariet med det tilhørende cash flow samt værdiansættelse. Her ses at 

egenkapitalen er faldet fra 10.053 mio. DKK til 9.243 mio. DKK, hvilket svarer til et fald på 8, 76 %. 

Herudover fremgår det yderligere, at den beregnede slutkurs er faldet til 408, 23 fra 443, 98, hvilket svarer 

til et fald på 8, 76 %.  

 

På baggrund af figur 13.4.1 og 13.4.2 kan det konkluderes, at usikkerheden omkring udviklingen i salget kan 

have stor indflydelse på egenkapitalens størrelse samt den beregnede slutkurs for Rockwool International 

A/S' B-aktie.  
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13.5 Delkonklusion 

På baggrund af den finansielle analyse er der fastsat en række budgetforudsætninger i form af 

værdidrivere, som kombineret med den strategiske analyse har dannet grundlag for budgetteringen af et 

proformaregnskab, bestående af syv budgetår samt en terminalperiode.  

Proformaregnskabet er videregående brugt til at beregne det frie cash flow, der ligger til grund for 

værdiansættelse af Rockwool International A/S ved hjælp af FCFF - modellen.  

FCFF - modellen tager udgangspunkt i det frie cash flow som ved hjælp af de vægtede kapitalomkostninger 

- også kaldet WACC - beregner at værdien af egenkapitalen udgør 9.723 mio. DKK efter 

minoritetsinteresser. Med en total aktiemængde på 21.974.923 aktier medvirker dette til at slutkursen for 

Rockwool International A/S' B-aktie udgør 443, 98 DKK pr. 10 marts 2010. Resultatet betyder at den 

officielle slutkurs på Rockwools B-aktie vil være overvurderet med 91, 02 DKK, da den har en slutkurs på 

535 pr. 10 marts 2010, hvilket svarer til en forskel på 20, 50 %. 

 

Grunden til denne overvurdering kan være at investorerne tror på, at Rockwool International A/S har større 

indtjeningsmuligheder, end der er budgetteret med i denne opgave. Men forskellen kan også skyldes 

variationer i de valg af forudsætninger og estimater, som der i truffet i forbindelse med beregningen af 

ejernes afkastkrav og Rockwools WACC, hvorfor der er foretaget en følsomhedsanalyse.  

 

Ud fra følsomhedsanalysen kan det dog konkluderes at selv med store udsving i de underliggende 

forudsætninger og estimater, vil den officielle slutkurs stadigvæk være overvurderet i forhold til den 

beregnede slutkurs for Rockwool International A/S' B-aktie. Det må betyde at konklusionen ikke er følsom 

for udsving i de væsentlige estimater.  

 

Udover følsomhedsanalysen er der udarbejdet et upside og et downside senerie. Upside sceneriet viser en 

forøgelse af egenkapitalen på 4.525 mio. DKK samt en stigning i slutkursen på 199, 76 DKK til kurs 643, 74 

DKK. Downside scenariet viser en egenkapital der er faldet med 810 mio. DKK samt en slutkurs på 408, 23 

hvilket svarer til et fald på 8, 76 %.  

Ud fra upside og downside sceneriet kan det konkluderes, at usikkerheden omkring udviklingen i salget har 

stor indflydelse på egenkapitalens størrelse samt den beregnede slutkurs.  
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14.0 Hovedkonklusion 

Hovedformålet med denne opgave var at estimere værdien af Rockwool International A/S pr. 10. marts 

2010 og udtrykke en konklusion om, hvorvidt den officielle slutkurs for Rockwool International A/S' B-aktie 

er over- eller undervurderet.  

 

Værdien af Rockwools egenkapital er beregnet med udgangspunkt i FCFF-modellen, og ud fra antal 

udstedte aktier er beregnet en estimeret slutkurs for Rockwool International A/S' B-aktie.  

Pr. 10. marts 2010 er egenkapitalen estimeret til at udgøre 9.723 mio. DKK efter minoritetsinteresser, 

hvilket giver en slutkurs på 443, 98 DKK. Denne værdi er beregnet på baggrund af et opstillet 

proformaregnskab, som er budgetteret med udgangspunkt i de underliggende delkonklusioner fra 

opgavens strategiske og finansielle analyser, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

 

Den strategiske analyse: 

Den strategiske analyse er opdelt i henholdsvis en intern og ekstern analyse af Rockwool.  

 

Den interne analyse består af en analyse af Rockwools ressourcer og kompetencer, som er inddraget i 

opgaven med henblik på at fremhæve de interne styrker og svagheder hos Rockwool International A/S, 

samt en værdikædeanalyse for at identificere de konkurrencemæssige fordele.  

Fra den interne analyse kan det fremhæves, at Rockwool International A/S har en stærk position på det 

europæiske marked, hvor de er repræsenteret med hele atten fabrikker. Dette er en stor fordel, da det ikke 

er rentabelt at transportere færdigproduceret stenuldsisolering mere end 500 km. Rockwool har derfor 

gode muligheder for at levere til hele Europa under rentable forhold for koncernen. Herudover planlægger 

Rockwool at åbne endnu en fabrik i Rusland samt en i Saudi-Arabien.  

Rockwool forsøger konstant at udvikle sit produktsortiment og søger i gennemsnit 144 nye patenter hvert 

år. Hvilket blandt andet har resulteret i afdelingen Systems Division, som består af fem underliggende 

afdelinger, der hver har specialiseret sig inden for en alternativ anvendelse af stenuld. System Division 

udgør ca. 18 % af den samlede nettoomsætning for Rockwool.  

Udover System Division har Rockwool også afdelingen BuildDesk. BuildDesk er oprettet for at rådgive 

kunderne på et højere plan for derigennem at kunne tilbyde kunderne en helhedsløsning. Denne service 

anses for at være en kernekompetence, da ingen af Rockwools konkurrenter tilbyder samme service til 

deres kunder.   
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Den eksterne analyse er sammensat af en PEST-analyse, som beskriver forholdene i omverdenen samt en 

Porter's 5 Forces, som beskriver konkurrenceintensiteten i isoleringsbranchen.  

 

Ud fra den eksterne analyse kan det konkluderes, at den globale finanskrise har påvirket byggebranchen i 

en nedadgående retning, hvilket har betydet, at Rockwools nettoomsætning er faldet med 22, 67 % fra 

2008 til 2009. Grunden, til at Rockwool er blevet ramt så hårdt, skyldes, at byggebranchen står for at aftage 

ca. 90 % af Rockwools nettoomsætning. Den negative udvikling i branchen forventes at forsætte igennem 

2010 og 2011, og først i 2012 vil der igen være en positiv udvikling i byggeaktiviteten. På trods af den store 

tilbagegang i byggebranchen har Rockwool dog stadigvæk kunne mærke en efterspørgsel af deres 

produkter. Denne efterspørgsel er opstået på baggrund af det øgede fokus på miljøet. Allerede tilbage i 

1997 valgte EU at indgå i den nuværende Kyoto-aftale, hvis mål var at reducere det globale CO2 udslip med 

5, 2 %. Siden da er der kommet endnu mere fokus på klimaforandringerne, og EU har indført skærpede 

regler for bygningers energimæssige ydeevne, hvilket har medført et øget behov for bæredygtige 

isoleringsprodukter. Mange lande har også på eget initiativ bevilget millionbeløb til brug for renovering og 

efterisolering af blandt andet gamle bygninger. Alle disse miljøvenlige tiltag har bevaret Rockwools 

produkter eftertragtede.  

Herudover forventes det også, at der inden for den nærmeste fremtid vil blive forhandlet en ny klimaaftale 

på plads, som skal erstatte den nuværende Kyoto-aftale, da denne udløber i 2012. Samtidig er et nyt 

direktiv allerede godkendt af EU, som stiller endnu større krav til bygningers energimæssige ydeevne. Det 

forventes, at direktivet træder i kraft i begyndelsen af 2014.  

Udover den faldende aktivitet i byggebranchen har de stigende råvareomkostninger også medvirket til det 

dårlige resultat for koncernen i 2009. Rockwool har dog for 2010 sikret sig nogle bedre råvarepriser, og det 

forventes, at Rockwool fremover vil kunne forhandle sig til nogle gode priser, eftersom de aftager 25 % af 

den samlede europæiske produktion af koks.   

På baggrund af den eksterne analyse blev det yderligt konkluderet, at Rockwool International A/S har 

mulighed for at vinde markedsandel på det nordamerikanske marked. Af det samlede salg af isolering på 

det nordamerikanske marked udgør stenuld kun 5 % af salget, men på baggrund af en 

sammenligningsanalyse mellem stenuld og glasuld kunne det konstateres, at stenuld besidder flere 

egenskaber end glasuld. Det vurderes derfor, at Rockwool som den førende producent af stenuldsisolering 

har mulighed for i fremtiden at vinde markedsandele på det nordamerikanske marked. 
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Finansielle-analyse: 

Rockwools finansielle udvikling igennem de seneste fem år er analyseret med udgangspunkt i DuPont-

modellen. Niveau 1 i modellen viser udviklingen i ROE, hvoraf det fremgår, at Rockwool i årene 2005 til 

2007 var inde i en rigtig god udvikling, da ROE steg fra 15, 4 % til 29, 3 %. Efterfølgende ses det dog tydeligt, 

at Rockwool International A/S er blevet ramt af den globale finanskrise, da ROE er faldet fra 29, 3 % til  

5, 9 % i 2009.  

Af ROIC og de underliggende drivere fremgår det, at de har fulgt den samme udvikling som ROC. ROIC er 

gået fra 15, 6 % i 2005 til 34, 3 % i 2007 men er efterfølgende faldet til 5, 9 % i 2009. Denne udvikling går 

igen i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.  

Grunden til at ROE igennem hele perioden ligger på et lavere niveau end afkastningsgraden, ROIC, skyldes 

kombinationen af nettofinansielle aktiver og en negativ spread. Rockwools negative finansielle gearing 

skyldes blandt andet koncernens finansielle målsætning om at have en soliditetsgrad på minimum 50 %. 

Denne forudsætning er opholdt igennem hele analyseperioden.  

 

Herudover fremgår det af den finansielle analyse, at ROIC primært har været drevet af overskuddet fra den 

primære drift dog med en undtagelse i 2008, hvor ROIC er påvirket af et udsving i usædvanlige poster som 

følge af en negativ udvikling i valutakursreguleringer af datterselskaber.  

 

Den samlede driftsmæssige risiko for Rockwool International A/S konkluderes til at være lav, og den 

finansielle risiko konkluderes til at være lav.  

 

Værdiansættelse: 

På baggrund af de tidligere analyser og delkonklusioner blev der opsat en række forudsætninger og 

forventninger, som har ligget til grund for det budgetterede proformaregnskab for Rockwool International 

A/S. Ved hjælp af FCFF-modellen blev den estimerede egenkapital samt efterfølgende slutkurs for B-aktien 

beregnet. Her kunne det konkluderes, at den officielle slutkurs for B-aktien pr. 10. marts 2010 er 

overvurderet med 91, 02 DKK i forhold til den beregnede slutkurs på baggrund af de underliggende 

analyser.  

Ud fra dette må det konkluderes, at investorerne tror på, at Rockwool International A/S har en større 

indtjeningspotentiale, end hvad der er budgetteret med i denne opgave.  

 

Grundet denne forskel i den officielle kursværdi og den estimerede slutkurs er det analyseret, hvorledes 

ændringer i de væsentlige forudsætninger vil påvirke den estimerede værdi pr. 10. marts 2010.  
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Ud fra en følsomhedsanalyse af de væsentligste forudsætninger bag værdiansættelsen blev det fastlagt, at 

ændringer i hverken WACC, vækstraten i terminalperioden, den gearede beta-værdi eller den risikofri rente 

var af afgørende effekt på værdien af egenkapitalen og dermed den beregnede slutkurs pr. 10. marts 2010.  

Til følsomhedsanalysen blev der yderligt udarbejdet et upside og et downside scenarium med henblik på at 

analysere, hvorledes væsentlige ændringer i proformaregnskabet vil påvirke den estimerede værdi. Her kan 

det konkluderes, at usikkerheden i udviklingen i salget og væksten udgør en væsentlig forskel for den 

beregnede egenkapital.   
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Figur 6.2 - Ledelse og organisation 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.4 - Ejerstruktur 
 

 

Stk. Pct. 

A-aktier 13.072.800 59,5% 

B-aktier 8.902.123 40,5% 

I alt 21.974.923 100,0% 

 

Figur 6.5 - Nøgletal for afdelinger 
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Figur 6.6 - Historisk nettoomsætning 
 

 

 

Figur 6.7 - Rockwool på landkortet 
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Figur 7.1.4 - Nøgletal for medarbejdere 
 

 

Figur 8.2.3 - Udvikling i koks priser 

 

Figur 8.2.4 - Udvikling i rubler 
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Figur 8.3.1 - Stenuld vs. glasuld 
 

 

Figur 9.5.1 - Primære konkurrenter 

 

 

Figur 11.0 - Den udvidede DuPont model 
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Figur 11.2.1 - Den reformulerede egenkapital 
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Figur 11.2.2 - Den reformulerede balance 
Den officielle balance 
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Den reformulerede balance 
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Figur 11.2.3 Den reformulerede resultatopgørelse 
Den officielle resultatopgørelse 
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Den reformulerede resultatopgørelse 
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Figur 11.3.1 Dekomponering af ROE (Niveau 1) 

 

 

 

Figur 11.3.2 Dekomponering af ROIC (Niveau 2) 
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Figur 11.3.3.1.1 Dekomponering af overskudsgraden (Niveau 3) 
 

 

 

 

 

 

Figur 11.3.3.1.2 Yderlig dekomponering af overskudsgraden 
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Figur 11.3.3.2.1 Dekomponering af AOH 

 

Figur 11.3.3.2.2 Opsummering af den inverse værdi af AOH 
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Figur 11.4.2 Finansielle risiko 

Figur 11.5.1 Vækst og permanente overskud 
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Figur 11.5.2 ROIC opdelt efter CORE overskud 
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Figur 12.2 Budgettering 
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Figur 12.2.12 Proformaregnskab 
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Figur 13.1.5.1 Benchmark - analysen af beta-værdien 
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Figur 13.1.5.2 Bloombergs beta-værdi 
 

Beta-værdi: 1.206 (104 datainput, 2 år á 52 uger) 

 

Figur 13.1.5.3 Common sense analysen 
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Figur 13.2.1 Værdiansættelsen 
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Figur 13.3.1 Ændring i beta-værdien og den risikofrie rente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.3.2 Ændring i terminalvækst og WACC 
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Figur 13.4.1 Upside proformaregnskab + værdiansættelse 
Upside proformaregnskab 
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Upside værdiansættelsen 
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Figur 13.4.2 Downside proformaregnskab + værdiansættelse 
Downside proformaregnskab 

 

 



Rockwool International A/S Adam Brødsgaard HD (R) 

25 
 

 

Downside værdiansættelse 

 

 

 

 


