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Executive summary 
The main objective of the thesis has been, completing a valuation of Nobia, a Sweden based corporation engaged 

in manufacturing- and distribution of kitchen. The flowing thesis includes a corporation introduction, followed 

by a strategic and financial analysis. Based on these three analyses subsequently leads to budgeting and a 

valuation of Nobia. The valuation of Nobia is based on a primary (DCF & EVA) and secondary (EV/EBITDA) 

valuation model. Where the secondary valuation model, function as a “sanity check” of the primary valuation 

model. As well the value of the primary valuation model was tested, for its sensitivity towards changes in the 

underlying variables, hereby creating a best/worst-case scenario.  

The primary valuation showed a base-case value of SEK 44.2 (WACC 9.46 %), incinerating that the stock is 

currently trading at a discount of SEK 9.6
1
 (21.7 %).  Therefore my recommendation is; increase holding/buy. 

Evenso, I am concerned about Nobias logistical setup and the unclear differential strategy for Nobias brands. 

Moreover, I am concerned about the historically weak BNP in Europe and recession signs from France, due to de 

financial crises. This development has led costumers shifting downwards, lower price-segments, on expense of 

Nobias primary mid-segment. However, the management team has since 2010 managed to reduce the costbase 

and the invested capital, which have led to an increase in EKF and ROIC. Also, the turnaround of Hygena seems 

to give positive sign in terms of higher volume and efficiency within the refurbished stores.  

Looking at the relative valuation, Nobia is trading at a 2013E EV/EBITDA of 8,97x, which gave at base-case 

value of SEK 41.0. As the value is only SEK 3.2 lower the primary valuation it is concluded that the relative 

valuation verifies the validity of the primary valuation estimates. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 The Nobia stock is trading at price of SEK 34,6 pr. 11-04-2013 
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Indledning 
NOBIA AB - Europas største køkkenproducent - har de seneste år oplevet et markant omsætningssvigt, der 

sammen med interne operationelle udfordringer, har resulteret i reduceret indtjeningen. Situationen har skabt 

behov for omstrukturering af hele Nobias værdi-kæden. Den operationelle udfordring er forsøgt løst af Morten 

Falkenberg gennem strategien ”One Nobia”. Implementering af strategien påbegyndte i 2010, hvor de første 

tiltag var massive nedskæringer i medarbejderstaben, og reducering af overkapacitet i produktionen. Videre 

forsøger strategien at skabe en mere strømlinet virksomhed, via homogenisering af produkter og sammenlægning 

af funktioner. Men kan den nye strategi ”One Nobia” vende udviklingen og redde den svigtende indtjening? 

Med udgangspunkt i dette, vil jeg belyse, hvorledes strategien har påvirket koncernen, samt belyse de nuværende 

og fremtidige markedsvilkår. På den baggrund komme med en vurdering af om Nobia aktien er en god 

investering, og om aktien er over- eller undervurderet?  

 

Problemstilling 

Afhandlingen har én overordnet problemstilling: 

1. Værdiansættelse af Nobia A/S’ egenkapital pr. 11-04-2013 

Problemstillingen belyses via analyser på det samfunds-, branche- og selskabsmæssige niveau, hvilket afklares 

igennem følgende delspørgsmål:  

1. Hvilke faktorer på et makro- og mikroøkonomisk niveau vil påvirke Nobias fremtidige vækst og 

strategiske position (strategisk analyse) 

2. Hvordan har Nobias regnskabsmæssige udvikling været i periode 2007-2012 (regnskabsanalyse) 

3. Hvordan forventes den regnskabsmæssige udvikling at være i de kommende år (budget) 

4. Hvilken risiko er der forbundet med en investering i Nobia (WACC) 

Struktur 

Opgaven er en afhandling på cand.merc.FIR-studiet og vil anvende studiets teoretiske modeller. Ønsket er at 

skabe en rød tråd fra virksomhedsbeskrivelsen ned gennem de strategiske og regnskabsmæssige analyser for at 

kunne begrunde budgetteringen. På den baggrund foretages der en base-case estimering af værdien på én Nobia 

aktie. Specialet er struktureret således, at der indledningsvis redegøres for Nobias koncernhistorie, regioner og 

brands, segmenter & salgskanaler. Herefter følger den strategiske analyse via PEST og Porters-Five-forces, samt 

en intern analyse via Porters værdikæde analyse. ”Key findings” præsenteres i en SWOT, hvorefter Nobias 

markedsandele, samt en generel markedsvækst estimeres. Under regnskabsanalysen foretages der en 

reformulering af Nobias regnskaber, som danner grundlag for den efterfølgende rentabilitetsanalyse for perioden 

2007-12. Dataene fra de strategiske analyser og regnskabsanalysen danner grundlag for den efterfølgende 

budgettering. Med udgangspunkt i budgetteringen foretages en værdiansættelse af Nobia via de kapitalbaserede 



8 
 

modeller DCF og EVA, hvor et base-case estimat fremkommer for én Nobia aktie. For at udføre et ”sanity 

check” af disse modeller, suppleres modellerne med en følsomhedsanalyse og en relativ værdiansættelse via en 

EV/EBITDA multiple. 

Model- og metodevalg 

Empiri 

Specialet bygger på primær og sekundær litteratur. Af primær, kvalitativ empiri er et interview med Morten 

Falkenberg, CEO i Nobia AB, samt mail korspordance med flere analytikere og ansatte i Nobia. Sekundær, 

kvantitativ litteratur er hentet fra diverse databaser, samt lærebøger, statistikker og rapporter. 

Teori 

I de følgende afsnit gennemgås den teori, der anvendes igennem projektet. Der vil blive givet en kort begrund-

else for valg af modeller, samt kritik af modellerne. 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse udføres på baggrund af: PEST, Porters Five Forces, Porters værdikæde og SWOT. 

Makro- og mikro økonomiske forhold 

PEST modellen bruges til at beskrive og analysere faktorer i omverden, der vil og kan påvirke Nobia. Porters 

Five Forces bruges til at beskrive og klarlægge brancheforhold, der vil og kan påvirke Nobia. De to modeller 

klarlægger, hvilke muligheder og trusler, der er i Nobias eksterne omverden på et makro- og mikroøkonomisk 

niveau.  

Kritik: PEST-analysen bygger på subjektivitet, da det er op til anvenderen at afgøre, hvilke elementer der skal 

indgå i analysen. Dermed er de faktorer og forhold, der indgår i PEST analysen, baseret på et subjektivt skøn
2
. 

Porters Five Forces antager, at generelle samfundsforhold påvirker alle virksomheder i branchen ens. Netop 

denne antagelse kritiseres for at være en simplificering. Det er derfor essentielt, at modellen bruges i samspil 

med f.eks. PEST-analysen. Endvidere kritiseres modellen for at være for stationær, da den ikke tager højde for, 

at markederne og konkurrenterne kan ændre sig fra dag til dag. Samtidig er modellen baseret på ”konkurrence” 

og ”egen styrke”, hvilket udelukker værdiskabende tiltag som strategisk samarbejde
3
. 

Interne forhold 

Porters værdikæde bruges til at beskrive og analysere de interne faktorer, som påvirker Nobia. Hvoraf det er 

muligt at identificere svagheder og styrker. 

Kritik: Modellen kritiseres for kun at være velegnet til at analysere traditionelle produktionsvirksomheder, men 

uegnet til analyse af servicevirksomheder. 

Slutteligt opsummeres det essentielle i de foregående analyser via SWOT-analysen
4+5

. 

                                                           
2 Anthony Henry: Understanding Strategic Management, side:57 
3 Claus Nygaard: Strategizing, side: 157  
4 Terry Hill: SWOT-analysis: its time for a product recall, side:3 
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Regnskabstekniske forhold 

DuPont-Pyramiden 

DuPont Pyramiden vil blive brugt til at nedbryde og årsagsforklare udviklingen i egenkapitalforrentningen 

(EKF). Dette vil identificere- og øge forståelsen af, hvor værdien i virksomheden skabes og hvor den destrueres. 

Kritik: DuPont-Pyramiden kritiseres ofte for at have en omfangsrig template, hvor det enkelte nøgletals 

betydning kan virke kompleks
6
. 

Værdiansættelses modeller
7
 

Til at værdisætte Nobia, benyttes Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA)
 
og Multiplen 

EV/EBITDA, hvor multiplen fungerer som en relativ værdiansættelse. 

Kritik: DCF-modellen kritiseres for dens begrænsede brugervenlighed. Input, som bruges i modellen er 

tidskrævende at fremskaffe. Endvidere kritiseres modellen for, at det ikke er entydigt at analysere, hvornår der 

skabes værdi og hvornår den destrueres
8
. EVA kritiseres for dens meget stringente tilgang, da den forudsætter, at 

der ikke forekommer ”dirty surplus” (dvs. alle indtægter og udgifter skal passere resultatopgørelsen). Samtidig 

anses denne tilgang også som modellens styrke, da man ved fjernelse af ”dirty surplus” gør værdien ufølsomme 

overfor indregningsmetoder. Dette er ét kritikområde for de absolutte værdiansættelses metoder
9
. Multipler 

kritiseres for flere forhold. De mest fremtrædende er, at multiplerne ikke tager højde for risiko, vækst og 

regnskabspraksis
10

. 

Målgruppe 

Specialet henvender sig til to målgrupper, vejleder/censor og den almene investor. Opgaven skal læses som den 

afsluttende afhandling på linjen cand.merc.Fir og vil indeholder metodiske og teoretiske overvejelser. 

Afgrænsning 

Afhandlingen er, jf. formalier for en kandidatafhandling, afgrænset til maks. 80 sider.  

Virksomhedsbeskrivelse 

I dette afsnit gives en beskrivelse af Nobia. Afsnittet indeholder delafsnittene historie, regioner, segmenter & 

salgskanaler, markeder, strategi, bestyrelse & direktion, ejerskabsstruktur og konkurrenter. Dette skal give den 

fundamentale forståelse af Nobia. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
5 SWOT kritiseres for at være for opremsende  
6 Koller, Geodhart og Wessel( McKinsey & Company): Valution, fourth edition, side: 111 
7
 Selve formlerne mv. er placeret under afsnittet 

8 Christian V.Petersen & Thomas Plenborg: Financial statement analysis, side: 272 
9 Christian V.Petersen & Thomas Plenborg: Financial statement analysis, side: 274 
10 Christian V.Petersen & Thomas Plenborg: Financial statement analysis, side: 289 
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Historie 

Nobia blev dannet, på baggrund af Industri Kapitals (IK Investment) buy-out fra STORA, der blev gennemført i 

1996. Nobia bestod i 1996 af HTH, Sigdal og Marbodal, der tilsammen havde en årlig omsætning på SEK 1,5 

mia. 

Til trods for høj omsætning, var der faldende indtjening i alle forretningsenheder. For at skabe et sund 

forretningsgrundlag, nedlagde IK urentable eksportaktiviteter, ændrede fokusset til deres kerneforretninger og 

decentraliserede lønsomhedsansvar til de enkelte enheder
11

. I perioden fra 1997-99, formåede Nobia igennem 

forsat fokus på kerneforretninger, rationalisering af produktionen og effektivisering af aktiviteter, at øge deres 

indtjening
12

. Den forbedrede omkostningsstruktur og effektivisering, skabte grundlag for implementering af en 

ny strategi. Strategien bestod i at bibeholde fokus på kerneforretningen og interne omkostningsprocessor, men nu 

også at fokusere på vækst (hovedsagligt igennem opkøb). I perioden 2000-01 opkøbte Nobia konkurrenter på de 

nordiske markeder og det tyske marked, hvilket gjorde Nobia til Europas største producent af køkkener
13

. I 

kølvand på opkøbene havde Nobia brug for større kapitalfleksibilitet, og med IKs ønskede frasalg, blev Nobia i 

2002 børsnoteret på den svenske børs
14

. Nobia havde ved børsnotering en omsætning på SEK 9,5 mia. og 5900 

medarbejdere.  

Med opkøbene og børsnoteringen var platformen skabt for udvidelse af Nobias forretningsområde i det centrale 

Europa. Nobia opkøber Gower i UK, EWE-FM i Østrig og Hygena i Frankrig. Samtidig indgår de et joint-

venture med den hollandske virksomhed Mandemarkers Groep Holding BV og skaber Culinoma GmbH. 

Culinoma GmbH bliver den største køkkenkæde i Tyskland efter opkøb af Plana, Marquandt og Asmo
15

. 

Perioden 2008-12 domineres af finansiel krise og den efterfølgende recession. Efterspørgslen i markedet falder 

drastisk og grundet Nobias konjunkturfølsomme kerneforretning, oplever virksomheden faldende marginer og 

negativ indtjening. De største fald i indtjening, opleves udenfor Norden, hvorfor Nobia beslutter at frasælge 

deres joint-venture i central Europa
16

. Samtidig påbegyndes implementering af ny strategi i 2010
17

, for at 

imødekomme faldende marginer og negativ indtjening.  

Regioner & Brands 

Nobia har tre overordnede regioner som er Nordic region, UK region og Continental Europe. Hver af disse 

regioner opdeles i segmenterne B2C og B2B. Omsætningen i disse segmenter genereres igennem specifikke 

                                                           
11 http://www.nobia.com/About-Nobia/History/ 
12 http://www.nobia.com/About-Nobia/History/ 
13 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/836927/artikel.html 
14 http://borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/nyheder/avisen/artikel/12/836927/artikel.html?hl=a_hra2VuZ2lnYW50O0v4a2tlbmdpZ2FudA,, 
15 http://www.nobia.com/About-Nobia/History/ 
16 Nobia Årsrapporten 2008 og 2010 
17 http://www.nobia.com/About-Nobia/History/ 
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brands. Fælles for alle regionerne er deres stærke position i mid-segmentet. I figuren herunder ses de forskellige 

brands og hvilke segmenter de henvender sig til. Dog er Nobia ved at frasælge Optifit og Marlin
18

: 

 

Figur 1.1 

Nordic region 

Den nordiske region har to kendetegn: 1) Der er få store udbydere og mange små lokale udbydere, som besidder 

stærke brands, 2) Der er et større element af projektsalg, som omfatter salg til entreprenør virksomheder og 

præfabrikant virksomheder
19

.  Nobia er repræsenteret af Uno-form, HTH og Invita i Danmark, Myresjökök og 

Marbodal i Sverige, Sigdal og Norema i Norge, samt Petra, Parma, Netto Keittiöt og A la Carte i Finland. Via 

disse brands er Nobia markedsledende indenfor mid-segmentet, samt en af markedslederne indenfor salg til 

nybyggeri og præfabrikant virksomheder. 

Continental Europe 

Continental Europe består af markederne Frankrig, Tyskland, Østrig, Holland og ”andre lande”.  Nobias mest 

betydningsfulde markeder i denne region er Frankrig, Tyskland og Østrig. Det franske marked er karakteriseret 

ved få store møbelkæder og mange individuelle køkkenspecialister, dette gør sig ligeledes gældende for 

Tyskland. Modsat det franske og tyske marked, er der to dominerende køkkenvirksomheder på det østrigske 

marked, hvor den ene er Nobia´s EWE & FM.. Forskellene gør denne region mere fragmenteret
20

. 

England 

Den engelske region er karakteriseret ved større omsætning i B2B segmentet end B2C segmentet. Det engelske 

B2C-marked er karakteriseret ved mange individuelle - små og store – køkkenspecialister, som udgør ca. 30 % 

af markedet. Det resterende køkkenmarked udgøres af store Do-it-Yourself (DIY)-kæder, der fokuserer på 

professionelle, nybyggeri og renovationsprojekter
21

. Nobia er repræsenteret af Magnet Retail, Magnet Trade, 

Gower og Interior solution. Igennem sin landsdækkende kæde, er Nobia en af markedslederne på det britiske 

køkkenmarked
22

. 

                                                           
18 http://www.nobia.com/Media/Press-releases/2012/Nobia-signs-letter-of-intent-to-divest-Optifit-and-Marlin/ 
19 http://www.nobia.com/About-Nobia/Our-markets/Nordic-region/& Årsrapport  
20 Nobias Årsrapporter 
21 Nobias Årsrapporter 
22 Nobias Årsrapporter  
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Segmenter & salgskanaler 

Nobias ”route-to-market” afhænger af segment. Fælles for regionerne er salgskanaler til hhv. B2C og B2B. 

B2C  

På B2C segmentet sælges der til slutbrugerne igennem køkkenspecialister, egne butikker og franchises. Hvor 

egne butikker og franchises er dedikeret til Nobia-produkter, mens køkkenspecialister er butikker, der sælger 

produkter fra forskellige brands. Køkkenspecialister har typiske indrettet et bestemt område til Nobia’s 

produkter. Ligeledes vil der være et samarbejde mellem parterne, når et køkken skal designes. Specielt for 

Finland gælder det, at Nobia’s produkter til B2C sælges igennem franchiset KeittöMaailma, mens Nobia ikke 

slev ejer butikker i Finland. Da et køkken er en relativ stor investering for den enkelte slutbruger, tilbyder Nobia 

rådgivning omkring design og opsætning af køkkenet
23

 uanset region. 

B2B 

På B2B segmentet sælger Nobia til professionelle kunder via direkte salg til Do-it-yourself (DIY)-kæder, 

byggefirmaer og større møbelkæder, samt igennem egne DIY-kæder.  Uanset, om salget foregår direkte eller 

igennem egne DIY-kæder, er produkterne tilbudt i form af ”Flat-Pack” køkkener. Typisk har de professionelle 

kunder et behov for større volumen af samme køkken. Ligeledes har den professionelle - modsat slutbrugeren - 

typisk ikke brug for opsætning eller rådgivning omkring design
24

.  

Figur 1.2 herunder viser udviklingen i B2C og B2B udført på de tre regioner (Nordic, Continental Europe, UK).  

I perioden 2007-12 har udviklingen været negativ for både B2C og B2B, hvor faldet i B2B for region 

Continental Europe er mest markant. Her er segmentet faldet fra indeks 100 i 2007 til indeks 57 i 2012. Modsat 

er segmentet kun faldet til indeks 69 for UK og indeks 88 for Nordic. 

For region Continental Europe og Nordic udgør B2C-segmentet hhv. 57% og 70% af regionernes totale 

omsætning. Modsat er B2B segmentet størst i UK-regionen og udgør 69 % af den totale omsætning. Fordelingen 

mellem B2C-omsætningen og B2B-omsætningen har været stabil for alle regioner i perioden 2007-12. Ligeledes 

har der ikke været nævneværdig ændring i fordeling af generet omsætning i de forskellige salgskanaler. Nobia 

har dog fra 2008-12 reduceret antallet af egne butikker for at mindske de faste omkostninger
25

.  

 

                                                           
23 Nobia årsrapporter 
24 Nobia årsrapporter 
25Nobia årsrapporter  

Figur 1.2 
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Markeder   

Figur 1.3 viser udviklingen af de markeder og regioner, hvor Nobia opererer. Figuren viser, at Nobia er massivt 

eksponeret overfor Europa, hvor ca. 98 % af den samlede omsætning genereres. Nobia er specielt eksponeret 

overfor England (33 %), Danmark (14,1 %), Norge (11,3 %) og Frankrig (10,9 %). Samlet udgjorde de 4 lande 

69 % af den samlede omsætning i 2012. Nordic er den største region, som udgør 43 % af den samlede 

omsætning i 2012. 

Indekseringen viser, at Nobias regioner Continental Europe og England har været hårdest ramt af den finansielle 

krise og den efterfølgende recession. I disse to regioner (lande) er omsætningen faldet med 34 % i perioden 

2007-12 (indeks 66). Ud fra dette må det antages, at nedgangen i den totale omsætning hovedsaglig kommer fra 

disse to regioner. Derimod har Nordic vist sig at være mere stabil, og har i samme periode kun oplevet et fald på 

-6 % til indeks 94. 

Udviklingen i indekset gentager sig for YoY (year-over-year vækst). I YoY er der igen en større negativ vækst 

for Continental Europe og England på hhv. -8 % og -9,8 %.  Derimod har Nordic kun oplevet negativ vækst på 

-0,8 %, hvilket hovedsagligt skyldes et modstandsdygtigt dansk, norsk - og svensk marked. 

 

Figur 1.3 

Strategi 

I 2010 vælger Preben Bagger
26

, CEO i Nobia AB at gå på pension og Morten Falkenberg overtager CEO 

positionen. Morten Falkenberg viderefører den strategiske retning, men tilpasser strategien. Med de nye tiltag 

lancerer Morten Falkenberg strategien ”One Nobia”. Det er strategiens overordnede finansielle mål, at nå EBIT 

margin på 10 % inden 2014. Samtidig skal Debt/Equity ikke overstige 100 % for at sikre finansiel fleksibilitet
27

, 

og dividenden skal - som minimum - fremover gennemsnitlig udgøre 30 % af årets resultat. Målene for ”One 

Nobia” strategien skal opnås igennem seks specifikke tiltag: 

                                                           
26 Se bilag 1.1 for uddybelse af Preben Baggers strategi 
27 Og samtidig holde den samlede risiko på et acceptabelt niveau 
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Organisk vækst skal opnås gennem salgsoptimering
28

: 

1. Differentieret brands: Nobia skal udvikle brandstrategier, der tydeliggør de individuelle brands position 

i markedet, og hvad de tilbyder kunderne. Herudover større fokus på innovation, som skal udbygge 

Nobias komparative fordel. 

2. Forbedrede salgskanaler: ”multi-channel” strategien har vist sig at være en fordel for Nobia i den 

nuværende krise. Derfor skal salgskanalerne videreudvikles gennem udarbejdelse af individuelle 

strategier for de forskellige salgskanaler på de enkelte markeder. 

3. Salgseffektivisering: Identificere, hvilke produkter, der skaber værdi for kunderne på tværs af lande og 

segmenter. For derved at kunne udnytte synergi i arbejdsprocedurer, og udnytte ligheder i markederne, 

ved at benytte værdiskabende produkter på flere markeder. 

Effektivisering skal opnås gennem operationel optimering
29

: 

1. Regional harmonisering: Igennem identificering af værdiskabende produkter, skal der skabes et optimalt 

produktsortiment, hvor produkterne ikke er brandafhængige. Dette giver færre produkter på lager, 

bedre udnyttelse af produktionskapaciteten og forbedret kapitalbinding. Herudover en reducering af de 

faste omkostninger, ved reducering af produktionskapaciteten. 

2. Koordineret indkøb: Ved at harmonisere produkterne og gøre dem brand-uafhængige kan Nobia 

optimere sine stordriftsfordele hos deres leverandører. Igennem færre leverandører vil det være muligt 

at opnår lavere omkostninger, samt sikre en bedre og mere ensartet kvalitet af Nobias produkter. 

3. Logistik: I forlængelse af et homogent og brand-uafhængigt produktsortiment, kan Nobia optimere logi-

stikken mellem de individuelle enheder og dermed reducere omkostningerne. 

Nobia vil endvidere ændre organisationsstrukturen for at sikre bedre implementering og understøttelse af strate-

gien. Samtidig skal den ændrede organisation sikre en hurtigere beslutningsproces
30

. Fremover vil organisations-

strukturen være funderet i en ’Commercial Division’ og en ’Operational Division
31

’. 

Koncernstruktur 

Som beskrevet i afsnittet ’Strategi’ har Morten Falkenberg valgt at ændre Nobias organisation, som sikre 

understøttelsen af strategien ”One Nobia”. Herudover skal ændringen give organisationen en fladere struktur og 

dermed en hurtigere beslutningsproces. Figuren herunder viser den nye organisation: 

                                                           
28 Nobia årsrapport 2011 s.10-13 
29 Nobia årsrapport 2011 s.10-13 
30 Hvilket har betydet, at de mellemledere der før rapporteret til CCO og COO, nu rapporterer direkte til CEO  
31 Se afsnit ” koncernstruktur” 
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Figur 1.4 

Den ’Operational Division’ har ansvar for udvikling af de samlede indkøb, produktion og logistik. Divisionens 

overordnede mål er 1) regional harmonisering og 2) koordineret indkøb. Disse mål skal sammen bidrage til 

optimal udnyttelse af stordriftsfordele og reducere omkostningerne.  Den ’Commercial Division’ har ansvar for 

udvikling af det samlede salg (salgskanaler), brandstrategier, marketing og innovation. Her er fokusset en 

optimering og forbedring af salgskanaler, brandstrategier, og identificering af værdiskabende produkter på tværs 

af markeder
32

+
33

. 

Bestyrelse & direktion 

Ændring af organisationsstrukturen har medført, at COO Göran Westergaard har forladt Nobia. Samtidig er Titti 

Lundgren, der kommer fra en position som CEO v. Natural Fragrance of Sweden, hentet til Nobia for at indtræde 

i direktionen, som EVP Head of Group Marketing. Ligeledes indtræder Lars Bay-Smidt og Lars Vökel i 

direktion, som hhv. EVP Head of Nobia Denmark og EVP Luxury Retail & Professionals (Head of Poggenpohl). 

Figur 1.5 herunder viser den nuværende sammensætning af bestyrelsen og direktionen. 

 

                                                           
32 Nobia årsrapporter  
33 De afsnittet ”regioner”, for uddybelse af brands 

Figur 1.5 
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Ejerskabsstruktur 

Nobia er i dag børsnoteret på den svenske fondsbørs, Nasdaq Mid cap-Stockholm. Ejerskabsstrukturen er karak-

teriseret ved få storaktionærer og flere små aktionærer. Der er i alt 3,842 aktionærer, hvoraf de fire største 

aktionærer (>5%) ejer 51,7 %
34

, mens de resterende små aktionærer (< 5 %) ejer 48,3 %. De fire største 

aktionærer er Nordstjernen (20,8 %), Latour (12,6 %), IF Skadesforsikring (12 %) og Swedbank Robur Funds 

(6,3 %)
35

. Eftersom Nordstjernen ejer 20,8 %, har investeringsfonden fået tildelt en plads i bestyrelsen i form af 

senior Investment Manager Nora Førisdahl Larsen
36

.  

Konkurrenter 

Da Nobia besidder hele værdikæden fra produktion til salg af køkkener, skal de nærmeste konkurrenter besidde 

samme værdikæde, før de er sammenlignelige. Samtidig skal de sammenlignelige virksomheder, operere i de 

flest markeder, hvor Nobia operer. I kraft af Nobias størrelse og markedsdækning findes der en række 

konkurrenter. I nedenstående figur 1.6 gives der et overblik over Nobia’s nærmeste konkurrenter på B2C og B2B 

området.  

 

Figur 1.6 

Konkurrenterne Ballingslöv, Howdens, Alno og Nobilia, vurderes til at være de primære konkurrenter, hvor den 

største sammenlignelighed eksisterer imellem Nobia, ALNO og Ballingslöv. Disse virksomheder vil fungere 

som benchmark igennem specialet. ALNO er benchmark på Continental Europe, og Ballingslöv er benchmark på 

Nordic Region og UK. 

Ballingslöv
37

  

Fælles for Nobia og Ballingslöv er, at de begge har været ejet af en kapitalfond - hhv. Industri Kapital og EQT - 

igennem 1990´erne frem til 2002, hvor de begge blev børsnoteret
38

 ( Ballingslöv blev senere afnoteret i 2008 af 

kapitalfonden Stena
39

). Ballingslövs produkter forhandles gennem samme salgskanaler som Nobia’s, under 

følgende brands: Ballingslöv, JKE Design, KVIK, Drømme Kjøkkenet, Multiform, DFIGEISLER, Macro, Paula 

                                                           
34 Se bilag 1.2 
35 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc%20(tsid%2090027)%20(detail%20(tab%20info))) 
36 Nobia årsrapporter 
37 Ballingslöv og ALNO blev hhv. etableret i 1929 og 1927 
38 Årsrapport 2011 s. 4 
39 http://www.stenaadactum.com/sv/Sidor/innehav.aspx 



17 
 

Rosa, 3BO, Offspec og XINT
40

+
41

. De fleste af Ballingslövs brands henvender sig til de nordiske markeder, som 

bidrog med 83 %
42

 af den samlede omsætning i 2011, mens UK  og Continental Europe
43

 bidrog med hhv. 8 % 

og  9 %. Ballingslöv høje eksponering mod de nordiske markeder og den begrænsede eksponering mod UK og 

Continental Europe betyder, at omsætning og de underliggende poster i resultatopgørelsen er mindre sammen-

lignelige med Nobia’s. 

ALNO
44

 

Fælles for ALNO og Nobia er, at de begge fortsat er børsnoteret. ALNO er noteret på den tyske børs DAX og 

Nobia på den Svenske børs OMX-Stockholm. ALNO var en familieejet virksomhed, som blev børsnoteret 

august 2003. Modsat Nobia og Ballingslöv, har ALNO sit kernemarked i Continental Europe, hvor Tyskland er 

det største marked. ALNOs produkter markedsføres under følgende brands: ALNO, Wellmann, Impuls og 

Pino
45

.  Tyskland bidrog med 72 %
46

 af den samlede omsætning (i 2011), mens øvrige lande udgjorde 28 %. 

ALNO’s begrænsede eksponering til Norden og UK betyder, at omsætningen og de underliggende poster i 

resultatopgørelsen er mindre sammenlignelige med Nobia. 

 

Strategisk analyse 
I den strategiske analyse vil Nobias eksterne og interne forhold belyses. Analysen vil tage udgangspunkt i to 

eksterne analyser PEST og Porters Five Forces, samt én intern analyse, Porters værdikæde. Samlet vil disse tre 

analyser akkumuleres i en SWOT, hvori ”key-findings” præsenteres. Samtidig vil Nobias markedsandele 

estimeres, samt en estimering af markedsvæksten på Nobias kernemarkeder. 

Makro-analyse (PEST) 

I det følgende afsnit foretages der en makro-analyse via PEST modellen.  Analysen skal identificere faktorer i 

omverden, der vil og kan påvirke Nobia.  Nedenfor ses de identificerede, makro-analytiske underfaktorer, samt 

en subjektiv vurdering af vigtighed
47

. 

                                                           
40 For videre uddybelse se bilag 1.2 
41 http://www.ballingslovinternational.se/varumarken 
42 Se bilag 1.2 
43 Continental Europe: Spain, Frankrig, Holland & Belgien 
44 Ballingslöv blev etableret af svenskeren Albin Svensson i nordskåne, mens ALNO blev etableret af tyskeren Albert Nothdurft nær 

Göttingen 
45 http://www.alno.com/alnosys3/452.0.en.html 
46 Se bilag 1.2 
47 skønt jeg nogle steder i analysen argumenterer for, at det både kan være en trussel og en mulighed, er figuren et udtryk for min 

overordnede vurdering. 
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     Figur 2.1 

Political (P) 

Politisk uro  

Tilliden til den europæiske union er svækket markant igennem krisen, hvilket bl.a. ses dette via de høje renter på 

statsobligationerne i Sydeuropa. På trods af positive, politiske intentioner om at fremme væksten i Europa, har 

det seneste sammenbrud i EU-forhandlingerne om unionens næste langsigtede budget
48

 været med til at svække 

tilliden til Euro-samarbejdet.  Splittelsen er især at finde imellem Frankrig, Tyskland og England, hvor England 

ønsker at reducere budgettet mere end Frankrig og Tyskland finder økonomisk hensigtsmæssigt. Samtidig er der 

interne magtkampe i de respektive medlemslande. Senest er Italiens premiereminister Mario Monti, udfordret af 

Silvio Berlusconi. Berlusconi anklager Monti for at forværre landets økonomi, og føre en økonomisk politik, der 

er dikteret af Tyskland
49

. Videre er den seneste økonomisk udvikling i Cypern, været med til at øge mistilliden 

til euroen. Udover uroen i EU, oplever vi i USA en manglende politisk enighed omkring budgetplanerne. Det har 

betydet en ufrivillig offentlig besparelse på 1.000 mia. dollar, og en fjernelse af Bush-tidens skattebesparelser
50

. 

Konsekvensen kan være en økonomisk opbremsning, som i sidste ende vil påvirke vækstraten i resten af verden. 

Usikkerheden omkring USA’s økonomiske situation og den politiske uro i EU, bidrager til faldende europæisk 

forbrugertillid, faldende forbrug, udskudte investeringer i virksomheder og faldende import. Alle faktorer, der 

har negativ indvirkning på Nobia.  

Rentenedsættelse og stimuli-pakker 

Siden den finansielle krise ramte i 2007-08, har lande verden over ført en lempelig pengepolitik for at holde 

hånden under forbruget. I Danmark så vi de første rentenedsættelser i slutningen af 2008, og i dag er 

nationalbankens diskontorente med 0 % på sit laveste niveau nogensinde
51

. På europæiske plan har ECB sænket 

                                                           
48 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/11/23/143343.htm 
49 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/247731/berlusconi_langer_ud_efter_monti.html 
50 http://npinvestor.dk/nyheder/manglende-politisk-enighed-vil-sende-usa-i-recession-i-2013-249438.aspx 
51 http://www.nationalbanken.dk/dndk/minfo.nsf/officialrates.html!openview&type=rt1 
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MRO-renten til 0,75 %
52

.  Videre er der introduceret stimulipakker på et europæisk- og nationalt plan. På et 

europæisk plan har ECB i 2012 - med stor støtte fra Tyskland - vedtaget hjælpepakker på DKK 4000 mia.. Her-

under kan de europæiske banker låne til 1 % i rente hos ECB, og placere kapitalen i lukrative, højrente stats-

obligationer. Denne stimulipakke skal indirekte være med til at sikre likviditeten i de gældsramte lande. 

Endvidere er der mellem EU’s medlemslande etableret beredskabsaftaler i form af EFSF (The European 

Financial Stability Facility)
53

 og EFSM (The European Stabilisation Mechanism). Disse beredskaber skal sikre 

øget stabilitet på de finansielle markeder. EFSM er bemyndiget til at låne op til EURO 60 mia. med sikkerhed i 

EU's budget på kapitalmarkederne. Lån, de efterfølgende kan udlåne til gældsramte lande til en lavere rente
54

. 

Videre har EU oprettet ESM (European Stability Mechanism), der skal sikre større tilsyn med medlemslandenes 

gæld og sikre, at låneoptagerne overholder alle lånebetingelser
55

.  

På nationalt plan har vi i Danmark, bl.a. indført en renoveringspulje på DKK 1,5 mia.. Herunder kan der søges 

tilskud til håndværkerlønninger og til energibesparende tiltag. Tilskuddet dækker op til DKK 15.000 af lønnings-

omkostningerne, og op til DKK 10.000 til energibesparende materialer
56

. Den svenske regering har i september 

2012, fremlagt et forslag om at sænke selskabsskatten fra 26,3 %
57

 til 22 %
58

. Denne reducering trådte i kraft 

januar 2013 og løber de næste tre år, hvilket er positivt for Nobia, 

Economical (E) 

Europæisk BNP-vækst  

Som producent af luksusprodukter er Nobia præget af høj konjunkturfølsomhed. I figuren herunder, ses udvik-

lingen i den årlige realvækst i Euro-områdets BNP og udviklingen i Nobias omsætning. I den historiske periode 

2002-12 er der en pæn sammenhæng mellem Nobias omsætning og udviklingen i Euro-områdets BNP. Dog 

viser perioden 2009-12 en mindre sammenhæng, sammenlignet med årene før. Denne udvikling afspejler, at 

flere forbrugere er usikre på fremtiden, og sparer mere op
59

. Den pæne historiske sammenhæng må antages at 

fortsætte i fremtiden, hvorfor den fremtidige BNP vil være en god indikator for, hvordan Nobias omsætning vil 

udvikle sig. 

                                                           
52 http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 
53 ESM overtog EFSF tilsynsopgave fra 8 okt. 2012 
54 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm 
55 http://ec.europa.eu/economy_finance/european_stabilisation_actions/esm/index_en.htm 
56 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-21113010:s%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-statsst%C3%B8tte-til-boligen.html 
57 http://www.business.dk/oekonomi/sverige-saenker-selskabsskatten 
58 http://www.business.dk/oekonomi/sverige-saenker-selskabsskatten 
59 http://www.slideshare.net/NobiaGroup/nobia-capital-market-day-20110526#btnNext & http://www.gfk.com/news-and-events/press-

room/press-releases/pages/european-consumers-do-not-expect-rapid-economic-recovery.aspx 
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Figur 2.3 

 

Figur2.2 

Figuren viser samtidig, at IMF’s forventer at den fremtidige europæiske BNP- realvækst vil være stigende til 

1,66 % i 2017.  Set over de seneste 20 år, har den gennemsnitlige realvækst i Euro-områdets BNP været 2 %, 

hvorfor udviklingen i perioden 2013-17 vil ligge under middel
60

. Det må derfor forventes, at producenter af 

cykliske luksusvarer ikke vil opleve betydelige vækstrater i den nærmeste fremtid. Derimod må det forventes, at 

virksomhederne i de næste år, vil opleve en stagnerende udvikling.  

Udviklingen i BNP ser mindre negativ ud, når der fokuseres på Nobias 

største europæiske markeder. I figur 2,3, ses de markeder, hvor Nobia 

generer størstedelen af deres omsætning. Især de nordiske markeder 

forventes at have en positiv BNP udvikling. Danmark, Norge og 

Finland forventes at have en årlig vækst i BNP fra og med 2014 på 

knap 2 % og Sverige - som er det bærende marked i regionen - vil have 

en årlig vækst på 2,5 %.  For Continental Europe forventes der en 

lavere BNP vækst for Tyskland og Frankrig, mens regionen UK vil 

have en progressiv vækst. For Tyskland og Frankrig forventer IMF en 

vækst lavere end 2 % i hele perioden, hvorimod England forventes at 

opleve en BNP vækst i intervallet 2-3,5 % i perioden 2013-17. På 

baggrund af udviklingen i disse markeder må det forventes, at den 

langsigtede udvikling i BNP, er positiv for Nobia.  

 

 

 

                                                           
60 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2001-2011 GDP growth  
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Kilde: Eurostat. Com & Egen tilvirkning 

Figur 2.4 

Gældskrise i Central- og Sydeuropa 

Den europæiske gældskrise, afledt af den finansielle krise, tilfører et væsentligt usikkerhedselement til Nobias 

makroøkonomiske omverden. I eurozonen
61

 opleves der i øjeblikket hastigt voksende budgetunderskud i store 

dele af central- og Sydeuropa. Udviklingen sætter en grænse for hensigtsmæssige ekspansive tiltag, der kan 

fremme et økonomisk opsving. De voksende gældsproblemer er især fremtræden i Spanien, Portugal, Græken-

land og Italien, og der spores nye svaghedstegn fra Frankrig. 

Udviklingen vil ikke alene reducere investeringslysten, men 

samtidig svække forbrugertilliden og hermed privatforbruget. 

Kortsigtet er det essentielt for Nobia, at den europæiske union 

får styr på gældsproblemet, da en stats-bankerot vil have en 

spillover effekt, der ikke blot rammer banksystemet
62

, men vil 

brede sig til andre medlemslande. På trods af stigende 

budgetunderskud, er der stadig positive tendenser i Euro-

området, som følge af ECBs annoncerede program til opkøb 

af gældsplagede landes statsobligationer, OMT-programmet
63

. 

Programmet vil være med til at stabilisere renteniveauet for de gældsplagede lande.  

Arbejdsløshed 

Et andet væsentligt problem - ligeledes afledt af den 

finansielle krise - er stigende arbejdsløsheden, hvilket opleves 

i hele eurozonen.  I Sydeuropa, hvor gældsproblemerne er 

størst, er arbejdsløsheden i Spanien 24 %, Italien 8,5% og i 

Portugal 12,9 %. I Nordeuropa og Centraleuropa noteres der 

også en stigende arbejdsløshed, dog slet ikke i samme 

omfang. Arbejdsløsheden i Norge er f.eks. 3,3% og i 

Tyskland 5,9%. Trods den lavere arbejdsløshed i Nordeuropa 

og Centraleuropa, vil den generelt stigende arbejdsløshed i Eurozonen, påvirke den nationale – og internationale 

– efterspørgsel, hvilket rammer cykliske virksomheder, som Nobia hårdt.  

 

 

 

                                                           
61 I 2012 er den offentlige gæld / BNP for eurozonen steget over 90 %,  
62 World Economic Outlook October 2012 s.14-24 & 106-108 
63 Nordea- Lysglimt i en mørk tid s. 2 

Kilde: IMF.org & Egen tilvirkning 

Figur 2.5 
 



22 
 

Faldende huspriser, nybyggeri & faldende investeringer  

Flere europæiske lande oplever faldende huspriser, samt fald i nybyggeri. I tabellen herunder ses YoY-væksten i 

huspriser, og et husprisindeks for eurozonen for udvalgte lande.  

 

Figur 2.6 

Danmark, Frankrig og UK er de største markeder for Nobia. Det er samtidigt de lande, hvor boligpriserne er 

faldet meste, jf. figur 2.6. Blot i Danmark er boligpriserne på parcel-/rækkehuse faldet med 25 % igennem 

krisen. Da et køkken er en stor investering, finansieres et nyt køkken oftest via friværdien i huset, som nu er 

udhulet af faldende huspriser. Herudover kan vi se fald i nybyggeriet i regionerne Continental Europe og UK, 

mens de nordiske lande formår at generere et positivt output
64

. Faldet i nybyggeri på markederne i UK og 

Frankrig, må anses som værende specielt negativt for Nobia,.  

I forlængelse af de faldende huspriser og nybyggeri, oplever de europæiske økonomier samtidig, et markant fald 

i investeringsprocenten og stigen opsparing blandt forbrugerne
65

. Figuren herunder, viser udviklingen i 

investeringsprocenten, der blandet andet afspejler investering i hus/lejlighed og renovering af hus/lejlighed, hvor 

forbrugere typisk investerer i et nyt køkken. 

 
Figur 2.7 

Figuren viser, at den totale investeringsprocent for hele eurozonen, har været faldende siden 2007 med et 

lavpunkt i 2009. Den fremtidige udvikling i den europæiske investeringsprocent er relativ lav med en YoY på 1-

2 %. Sådan forholder det sig dog ikke for Nobias primære markeder, hvor vi i de fleste markeder, vil opleve en 

højere investeringsprocent. Denne udvikling må anses for at være positiv for Nobia, da stigende investeringsrate 

kan betyde øget vækst i omsætningen. 

                                                           
64 Se bilag 2.1 
65 Se bilag 2.1 
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Økonomisk vækst i BRIK-landene 

Nobia genererer ca. 98 % af deres omsætning på de europæiske markeder
66

 og disse har haft moderate vækstrater 

over det seneste årti. BRIK-landene karakteriseres derimod af en historisk høj vækst, enorme indbyggertal, 

voksende BNP/indbygger og stigende import. 

 

Figur 2.7 

Ud fra overstående figur 2.7 ses det, at indbyggertallet har været stigende i perioden 2002-12 for landene 

Brasilien, Indien og Kina med hhv. 12 %, 18 % og 6 %. Samtidig med stigende indbyggertal, har 

arbejdsløsheden været stødt faldende for Brasilien, Kina og Rusland. Historisk har Brasilien, Indien, Kina og 

Rusland endvidere oplevet stigende BNP/indbygger på hhv. 32 %, 91 %, 176 % og 67 %.  Den øgede velstand 

har kapitaliseret sig i øget import, hvor især Kina og Rusland udmærker sig.  Ydermere kan det udledes af 

figuren, at den historiske positive trends forventes at fortsætte. I perioden 2013-17 forventer IMF, at 

BNP/indbygger vil stige yderligere i Brasilien, Indien, Kina og Rusland med hhv. 19 %, 46 %, 100 % og 30 %. 

Samtidig forventer IMF stigende indbyggertal og faldende arbejdsløshed. Resultatet forventes at generer en 

årlige vækst i importen i størrelse orden 7-10 %.  Disse positive historiske og fremtidige udviklingstendenser, 

underbygger det enorme potentiale BRIK-landene har. Selvom BRIK-landene vil fortsætte deres vækst i 

fremtiden, må det forventes, at væksten vil blive påvirket af den europæiske økonomiske krise. Samlet, ses der et 

kæmpe potentiale i BRIK-landene, som Nobia kan forsøge at kapitalisere. Samtidig vil Nobia skabe en mere 

diversificeret omsætningsrisiko ved en ekspansion i disse lande. Dog skal Nobia være opmærksom på de store 

kulturelle forskelle og forretningsmæssig risici, der er ved at drive forretning i BRIK-landene.  

Sociological  (S) 

Forbrugeradfærd 

Over det seneste årti er der sket en stor forandring i brugen af køkkener. Køkkenet har traditionelt været et rum, 

hvor mad blev forbedret og herefter serveret i dagligstuen, hvorfor de fleste køkkener har været ”gemt” af vejen. 

                                                           
66 Se indledning afsnit ”Markeder” 
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I slutningen af 80´erne og op igennem 90´erne, udviklede køkkenet sig til at været et opholdssted for hele 

familien, hvor dagligstuen og køkkenet smeltede sammen
67

. I de moderne køkken-alrum er samspillet mellem 

hverdagens gøremål og madlavning blevet endnu vigtigere. Mange forbrugere ser køkkenet, som et af de 

vigtigste rum i deres bolig og et stigende antal forbrugere betragter madlavning som en hobby. Hvorfor de er 

villige til at fortage betydelige investeringer i et køkken, der kan opfylde deres forventninger til funktionalitet, 

design og kvalitet. Det må anses for at være positivt for Nobia. 

Skift i forbrugsvaner 

Den økonomiske afmatning har bevirket, at det europæiske forbrug har været faldende siden 2008, hvilket 

påvirker omsætningen i flere brancher. Samtidig er forbrugerne blevet mere prisbeviste, hvilket har medført, at 

forbrugerne søger mod lavere prissegmenter
68

.  Denne udvikling har også gjort sig gældende for 

køkkenmarkedet. Figuren, herunder viser udviklingen i produktionsværdien for de forskellige segmenter i 

perioden 2005-10, opgjort i procent: 

 

Figur 2.8 

Da der kun er tilgængelige data til og med 2010, kan billedet have ændret sig. Jeg forventer dog ikke, at fordel-

ingen af produktionsværdien har ændret sig markant, som følge af den fortsatte økonomiske afmatning. Af figur 

2.8 fremgår det, at lav-segmentet har oplevet en fremgang under krisen, hvor procentdelen af den samlede 

produktionsværdi er gået fra 36 % til 43 % i perioden 2006-10. Denne stigning har især været på bekostning af 

mid-segmentet, som er Nobias primære segment. Mid-segmentet er gået fra 32 % - 25 % i samme periode. De 

resterende to segmenter, har formået at ligge relativt stabilt igennem hele perioden. Denne udvikling må anses 

for at være negativ for Nobia. Det forventes dog, at et økonomisk opsving, vil få flere forbrugere til at skifte til 

mid-segmentet.  

Skift i demografi 

På baggrund af FNs seneste fremskrivning af verdensbefolkningens sammensætning, kan det konkluderes, at 

befolkning vil blive ældre. Nedenfor er der udarbejdet en figur, der til venstre viser den overordnede befolk-

                                                           
67 http://boligmagasinet.dk/article/33944-farvel-til-samtalekokkenet 
68 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Search/SearchResultsList.aspx 
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ningsudvikling i Nobias kernemarkeder, mens befolkningsudviklingen i de forskellige verdensregioner og 

BRIK-landene vises til højre.  

 
Figur 2.9 

Nobias primære segmenter er mid- og upper segmentet, hvor kundernes typiske alder er 50-55 år
69

, mens Nobias 

samlede kundegruppe har en gennemsnitsalder på 42 år
70

. Ifølge FNs World Population prospect fra 2011, vil 

andelen af 40 + være stigende for hele verden. Denne udvikling drives i høj grad af Asien og Sydamerika, hvor 

andelen af 30-49 årige og 50-69 årige, samlet set, vil stige fra at udgøre hhv. 43 % og 42 % til at udgøre hhv. 51 

% og 51 %. Fokuseres der på BRIK-landene ses det ligeledes, at denne befolkningsgruppe vil være stigende. 

Befolkningsgruppen 50-69 år vil have den største stigning med 9 %. Modsat ses der en mere stationær 

demografisk udvikling i samme befolkningsgrupper i Europa, hvor 70+ vil opleve den største stigning. Denne 

demografiske udvikling i Europa, vil få betydning for Nobias kernemarkeder.  

Nobia har en høj eksponering til Europas 40+ segment og skal være opmærksomme på den stagnerende tendens. 

BRIK-landene, Asien og Sydamerika repræsenterer modsat betydelige demografiske muligheder.  På baggrund 

af ovenstående, finder jeg gode demografiske muligheder udenfor Europa
71

, mens jeg ser flere trusler indenfor 

Europa. 

Technological (T) 

Produktionsteknologi 

Muligheden for omkostningsreduktioner ved at flytte produktionen til lavtlønnende lande, har resulteret i flere 

produktionsudflytninger fra Europa. De virksomheder, som har valgt at bibeholde produktionen i Europa, har 

behov for at øge deres produktivitet for at være konkurrencedygtige. EU har de senere år, erkendt et behov for at 

                                                           
69 Se bilag 2.2 
70 Se bilag 2.2 
71 især i Asien, Sydamerika og BRIK-landene 
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bibeholde produktion i Europa. Produktionsaktiviteten/virksomhederne genererer mere end EURO 6.500 mia. til 

den samlede EU-BNP - og skaber mere end 30 millioner jobs
72

. For at beholde omsætningen og job-

mulighederne, har EU oprettet partnerselskabet PPP FoF (Public-Private-Partnership-Factorie-of-the-Future). 

Partnerselskabets formål er at fremme den teknologiske udvikling i produktionen for at øge produktiviteten. I 

forfølgelse af en øget produktivitet, skal virksomhederne optimere tre grundlæggende aspekter: produkt design, 

supply-chain management og produktionsprocessen
73

.  I det seneste årti har PPP FoF og private virksomheder 

udviklet teknologiske værktøjer, såsom CAD/ CAM-systemer, og numerisk kontrol (NC) programmering. Disse 

værktøjer kombinerer det enkelte produkts data, med fabrikkens datahåndteringssystem og gør det muligt at 

integrere disse med produktionsystemerne. Integrationen muliggør et effektivt samarbejde på tværs af alle 

enheder involveret i fremstillingsprocessen. Det simplificerer forvaltning og planlægning, og ikke mindst 

optimeres alle processer på tværs af hele produktionsanlægget. Denne udvikling - med støtte fra EU - er positiv 

for en produktionsvirksomhed som Nobia.  

Porters Five Forces 

I det følgende afsnit gennemføres en brancheanalyse via Porters Five Forces. Modellen skal identificere og klar-

lægge brancheforholdene. Nedenstående figur viser, hvorledes jeg har valgt at opdele afsnittet, samt hvilke 

underfaktorer jeg subjektivt vurdere er de vigtigste. 

 

 Figur 3.1 

Adgangsbarrierer 

Adgangsbarriererne er forskellige på hhv. B2C og B2B segmentet, hvorfor afsnittet opdeles herefter. 

 

 

 

                                                           
72 http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fof-facts-and-figures_en.html 
73 www.frost&sullivan .com  
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B2C  

Dette segment inddeles i tre undersegmenter: Luxury, Middel (upper, mid & lower middel) og Low. Opdelingen 

er baseret på forskelle i kvalitet, design, differentiering, service og pris. Luxury segmentet bestræber sig på at 

være førende indenfor kvalitet, design, differentiering og service, som er altafgørende konkurrenceparametre. 

Middel- og low-segmentet konkurrerer derimod mere på pris og kvalitet, og henvender sig til et bredere udsnit af 

markedet
74

. Middel- og low-segmenterne er karakteriseret ved flere store dominerende aktører
75

, og en hård 

priskrig. Disse to segmenter forudsætter høj volumen, for at kunne håndtere priskonkurrencen, hvilket igen 

kræver store investeringer i distributionsnetværk og logistik. Alternativt kan man forsøge at penetrere luxury-

segmentet. Dette segment kræver færre investeringer i distribution og logistik, da aktørerne behøver mindre 

volumen, som følge af høj priser. Dog kræver dette segment betydelige investeringer i opbygning af bands og 

kundeloyalitet. Som følge af dette, er segmentet præget af stærke lokale brands, der har opnået brandloyalitet 

blandt sine kunder. Adgangsbarriererne anses for at være høje for mid –og lower, som følge af store 

investeringer i distribution og logistik. I luxery-segmentet ses betydelige investeringer i opbygning af brands og 

kundeloyalitet, der fordrer en overensstemmelse mellem kundens signalværdi i at eje produktet. Heraf anses 

luxery-segmentets adgangsbarrierer at værende moderate, grænsende til høj.  

B2B 

B2B-segmentet er kendetegnet ved længerevarende kontrakter, større kapitalbinding, gensidig afhængighed og 

længerevarende udvælgelsesproces. I segmentet afsætter producenter primært deres produkter til nybyggeri, 

DIY-kæder og større møbelkæder, hvor kunderne har behov for stor volumen, standardiseret design og kvalitet
76

. 

Penetrering af dette marked kræver større kapitalbinding i produktionsapparat, logistik og distributionsnetværk. 

Derfor anses dette segment for at have høje adgangsbarrierer.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger af størrelse og hvor produktet indgår i værdikæden. Store 

køkkenproducenter - som Nobia - benytter i høj grad egenproduktion, hvilket reducerer afhængigheden af 

leverandører. Nobia er dog eksponeret overfor leverandører af råvarer, som træ, aluminium og plastic
77

. Råvarer 

er simple produkter, hvor leverandøren let kan udskiftes. Imidlertid efterspørger Nobia en stor volumen af de 

enkelte råvarer. Det udelukker mindre leverandører, og gør Nobia mere afhængige af større ”simple”- 

leverandører
78

.  Ofte indgås der også en længerevarende kontrakt med simple-leverandører, hvilket øger 

afhængigheden af den enkelte leverandør. De længerevarende kontrakter betyder, at en udskiftning af leverandør 

                                                           
74 CSIL Rapport-The euroean market for kitchen furniture 2011. 
75 På det danske marked: IKEA, HTH, KVIK og Invita  
76 Egen research og Nobias årsrapporter 
77 Se bilag 3.2 for sammenhæng mellem råvarepriser og produktionsomkostninger 
78 Interview med CEO Morten Falkenberg 7-13 min 
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kan medføre høje omkostninger.  Samtidig, indgår større køkkenproducenter samarbejdsaftaler med 

virksomheder, der producerer elektronik til køkkener
79

. For Nobias vedkommen, har de en samarbejdsaftale med 

Electrolux. Denne ’avancerede’ leverandør, producerer komplekse produkter, der ofte inkorporerer den nyeste 

teknologi
80

 i deres produkt. Leverandører af komplekse produkter er karakteriseret ved få, store, dominerende 

producenter, så som Wirlpool, Bosch og Electrolux. På trods af elektronikleverandørernes dominerende position, 

og køkkenproducenternes afhængighed af deres produkter, tilbyder samarbejdsaftalerne store 

afsætningsmuligheder. Det mindsker elektronikleverandørens forhandlings-styrke og øger det gensidige 

afhængighedsforhold.  Derfor vurderes det, at de ”avancerede leverandører” besidder en moderat 

forhandlingsstyrke, hvorimod ”simple-leverandørerne” besidder en moderat til høj forhandlingsstyrke. 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Det følgende afsnit opdeles i hhv. B2C og B2B, som følge af forskelle i forhandlingsstyrke. 

B2C  

Antallet af udbydere på lower-middel og low-segmentet er mangfoldigt, hvorfor forbrugerne i høj grad 

praktiserer en ”shop-around”-mentalitet, grundet lave ”switching costs”. De fleste aktører, i dette segment 

tilbyder standardiserede produkter, hvilket øger muligheden for at opnå samme tilfredshed fra flere udbydere
81

. 

”Shop-around mentalitet” mindskes i middel-segmentet, hvor der er en større differentiering i materialevalg, 

design og service. Et køb i dette segment indebærer en større investering af kapital og tid
82

, hvilket gør 

forbrugeren mere afhængige
83

. På trods af større afhængighed på middelsegmentet, kan forbrugeren uden større 

omkostninger skifte udbyder. Derfor vurderes kundernes forhandlingsstyrke på middel, lower-middel og low-

segmentet, at være relativ høj. 

På Luxury og Upper-Middel segmenterne er forhandlingsstyrken en smule anderledes. Udbyderne her, har større 

mulighed for at differentiere sig via innovation, design, kvalitet og service. Køkkener i disse segmenter har en 

stor signalværdi og prestige, der sammen med differentiering øger kundeloyaliteten. Dette er med til at sænke, 

forbrugernes forhandlingsstyrke, såfremt de ønsker et bestemt design eller et bestemt brand. Derfor vurderes det, 

at slutbrugernes forhandlingsstyrke, i dette segment, som moderat. 

B2B
84

 

Som nævnt under ’adgangsbarrierer’ er B2B kunderne typisk større virksomheder indenfor nybyggeri, do-it-

yourself (DIY)-kæder og møbelkæder.  

                                                           
79 så som køleskab, ovne og emhætter 
80 Interview med CEO Morten Falkenberg 7-13 min 
81 Lav kundeloyalitet. 
82 I form af udvælgelse af materiale, design og kvalitet 
83 Antaget at kunder oplever en tilfredsstillende kundeservice og vejledning.  
84 Det skal tages i betragtning, at Nobia, IKEA, Nobilia & Howdens Joinery står for mere end 30 % af leverandørmarkedet, hvilket alt 

andet lige,, vil styrke deres forhandlingsposition overfor B2B segmentet. 



29 
 

Nybyggeri repræsenterer en god afsætningsmulighed for leverandører som Nobia, da disse kunder ofte efter-

spørger store leverancer. Forholdet mellem leverandør og kunde i dette segment, reguleres af længerevarende 

kontrakter. Kontrakterne indgås ofte med henblik på levering af køkkener til et bestemt byggeprojekt, der 

typiske løber over en længere perioder
85

. I den periode investerer begge parter flere ressourcer i form af kapital 

og tid, hvilket øger den gensidige afhængighed og afbalancere magtbalancen. Dog ved udarbejdelse og indgåelse 

af en kontrakt, kan B2B kunden let skifte leverandør med relativ lave ”switching cost”, hvilket giver nybyggeri 

en stærk forhandlingsstyrke ved kontraktindgåelse. Det vurderes heraf, at nybyggeri har en høj forhandling-

styrke. 

DIY-kæder - såsom Bygma & Bauhaus - tilbyder standardiserede produkter (med stor volumen), som sælges til 

en relativ lav pris. Da DIY-kæderne tilbyder standardiserede produkter i høj volumen, er det svært for køkken-

producenterne at differentiere sig. Hvilket gør det enklere for DIY-kæderne, at udskifte deres leverandører. I 

lighed med DIY-kæderne, har møbelkæder og individuelle køkkenkæder også relativ høj volumen, men har 

tillige et bestemt design og kvalitetsniveau, som de ønsker at identificere sig med. Det betyder, at 

køkkenleverandøren skal kunne levere ’et bestemte design, i en bestemt kvalitet’. Det gør møbelkæderne mere 

afhængige af deres leverandør.  Derfor vurderes det, at møbelkæderne har en moderat forhandlingsstyrke, mens 

DIY-kæderne har en relativ høj forhandlingsstyrke. 

Substituerende produkter  

Substituerende produkter til et køkken er et ’produkt’, hvor slutbrugeren har mulighed for at ’få lavet mad’ og 

sekundært tilbyder et opholdssted for familie og venner. I den optik, vil substituerende produkter være 

restauranter. I de seneste år har interessen for gourmet mad været stigende, hvilket har resulteret i voksende 

restaurant besøg. Ligeledes ses online virksomheder (take-away) også som substituerende produkter, da man 

gennem disse kan bestille let og hurtigt mad til døren. Trods dette, er det langt fra de fleste forbrugere som har 

råd til at bestille mad udefra på lang sigt og jf. det sociologiske afsnit, ser mange forbrugere køkkenet som et 

vigtigere rum i deres bolig. Hvorfor risikoen fra substituerende produkter, anses for værende lav. 

Konkurrenceintensitet  

I dette afsnit kommenteres der på den nuværende markedssituation, samt en vurdering af den forventede 

udvikling.   

Overordnet for det europæiske køkkenmarked 

Det europæiske køkkenmarked har siden krisen start i 2007, været præget af konsolidering. Udviklingen har 

betydet, at antallet af leverandører til det europæiske køkkenmarked hovedsaligt består af få aktører.  De fire 

største er Nobia, IKEA/Swedwood, Nobilia og Howdens Joinery, som til sammen kontrollerer 30 % af det euro-

                                                           
85 Interview med CEO Morten Falkenberg, Nobia AB 36-38 min. 
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pæiske marked
86

. Konsekvensen er øget konkurrence og en marginalisering af indtjeningsmulighederne i de 

fleste kundesegmenter. (bl.a. er MFI
87

 gået konkurs). De samme tendenser gør sig gældende for Nobias regioner, 

hvor især Nordic region og UK oplever de samme markedstræk. I den nordiske region kontrollerer 3 til 4 lokale 

brands 50 % af de nationale markeder
88

. Modsat i Continental Europe, er regionen præget af flere mellemstore 

køkken- og møbelkæder og indkøbsgrupper. Dette er ikke en fordel for Nobia, da flere af disse aktører besidder 

stærke lokale brands, og oplever større kundeloyalitet. Samlet vurderes konkurrenceintensiteten til at være høj på 

det europæiske køkkenmarked. 

B2C konkurrenceintensiteten  

Konkurrenceintensiteten på B2C varierer afhængig af segment, da shop-around muligheden i segmenterne 

varierer. På lower-middel og low-segmentet er der mange udbydere med samme standardiserede design og 

kvalitet. Samtidigt hersker der en shop-around mentaliteten pga. manglende betydelige switching-costs. 

Konsekvensen er, at aktørerne i dette segment konkurrerer stærkt på pris, hvilket marginaliserer indtjeningen
89

. 

Heraf findes konkurrence-intensitet på low-middel og low-segmentet til at været høj på køkkenmarkedet for 

B2C.  

Det øvre segment - upper-middel og luxury – præges af få stærke brands, der har opbygget kundeloyalitet 

gennem innovation, design, kvalitet og service – alle områder hvor udbyderne har mulighed for at differentiere 

sig. Konkurrenceintensiteten - på nuværende tidspunkt – vurderes til, at være mere moderat, men på grænsen til 

høj. 

B2B konkurrenceintensiteten 

B2B segmentet præges af store udbydere, der har volumen til at håndtere større leverancer. I interviewet med 

Morten Falkenberg
90

 fortæller han, at dette marked har været og er præget af priskrig, hvilket har medført en 

marginalisering af indtjeningsmulighederne. Faldende huspriser har betydet, at byggebranchen er presset, og den 

derfor presser sine leverandører på prisen.  Konkurrenceintensiteten vurderes til at være høj.  

Forventet udvikling 

Store dele af verden oplever lige nu en forbedring i form af et stigende aktieindeks, et forbedret arbejdsmarked 

og et positivt husmarked. Europa er det ’syge barn’, hvor vi finder lande med store gældsproblemer, faldende 

forbrug og manglende vækst. Senest er der svaghedstegn fra Frankrig, som kunne være på vej i recession
91

+
92

.  

Som følge af udviklingen, forventes der en større konsolidering af europæiske køkkenmarked (næste opkøbs 

                                                           
86 Se bilag 3.1 og CSIL – The european kitchen market for kitchen furniture 2011 
87 http://www.guardian.co.uk/business/2008/sep/29/retail.highstreetretailers 
88 CSIL – The european kitchen market for kitchen furniture 2011 
89 Interview med CEO Morten Falkenberg, Nobia 30-40 min 
90 Interview med CEO Morten Falkenberg, Nobia, 30-40 min 
91 Http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/248607/imf_frankrig_behoever_mere_spillerum_i_ 

budget.html?hl=RnJhbmtyaWc7MjAxMw 
92 Morten Falkenberg forventer at Frankrig nærmer sig reccessions lignende tilstand i 2013. 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/248607/imf_frankrig_behoever_mere_spillerum_i_
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mulighed kunne være ALNO
93

), hvilket vil være med til at bibeholde den høje konkurrenceintensitet. Især i syd- 

og Centraleuropa forventes der en større konsolidering, som følge af svag økonomi. Modsat forventes der ikke 

en større konsolidering i Norden eller UK
94

, da markedernes økonomiske udvikling er bedre.   

Den vedvarende krise kan give en sammensmeltning af lower-middel og low-segmentet på B2C, idet kvaliteten 

på low-segmentet er forbedret markant, jf. Morten Falkenberg. Dette vil presse lower-middel segmentet på deres 

value-proposition, og tvinge dem til at reducere prisen på deres produkter.  På B2B er især nybyggeri under pres, 

og det vil forventeligt presse prisniveauet i dette segment. På baggrund af overstående, må det forventes, at den 

høje konkurrenceintensitet bevares i fremtiden. 

Værdikædeanalyse (Porters værdikæde analyse) 
Følgende analyse skal klarlægge Nobias styrker og svagheder med udgangspunkt i Porters værdikæde. 

Analysens key-findings er afbilledet i nedenstående figur: 

 

Figur 4.1 

Koncernstruktur 

Nobia har igennem de seneste år arbejdet med at optimere beslutningsprocesserne og gøre organisation mere 

fleksible. Med den nye strategi ’One Nobia’ fra 2010 valgte man at gennemføre en organisationsændring med 

det formål at gøre organisationen en mere flad, offensiv og strømlinet. Det betød en samling af aktiviteterne i to 

divisioner (Operational og Commercial), og sammenlægning af Finance, HR og IT til én samlet supportfunktion.  

Organisationsændringen anses for at være positiv for Nobia, da den giver større fleksibilitet og hurtigere reaktion 

på markedsændringer, samt større fokus på omkostningsreduktion.   

 

                                                           
93 Se evt. regnskabsanalysen 
94 Norden klarer sig økonomiske godt ift.det øvrige europæiske marked og det engelske marked har været gennem en konsolidering. 
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Indkøb og indgående logistik 

Før introduktion af ’One Nobia’ i 2010 var hvert, enkelt brand en selvstændig virksomhed, som havde egen 

indkøbs- og logistikfunktion med tilhørende produktion. Nu er flere af disse funktioner gjort til en samlet 

gruppefunktion. I praksis betyder dette, at scourcing er en gruppefunktion, der står for indkøb af koncernens 

behov for råmaterialer, appliances og carcass. Dog bibeholder Nobia en procurement funktion i hver enkelt 

afdeling
95

, som placerer ordre hos koncernens samlede indkøbsfunktion. Dette skal sikre større indsigt af 

udviklingen i de forskellige markeder og heraf kunne regulere deres omkostninger i takt med udviklingen.  

Sammenlægningen er et afgørende skridt mod optimering og udnyttelse af stordriftsfordele, da Nobia via 

samlede indkøb, kan placere større enkelordrer hos leverandørerne. 

Videre arbejder Nobia med, at skabe et mere homogent produktsortiment på tværs af de enkelt brands. De 

forskellig brands skal benytte sig af flere fælles elementer, designs og materialer, hvilket skal reducere kom-

pleksiteten og antal artikelnumre i produktionen. Allerede nu har Nobia formået at reducere antallet af 

materialesammensætninger og dimensioner på skabe med 66 %, samt designs med 77 %
96

. Nobia forventer via 

fælles indkøb og et mere homogent produktsortiment at kunne udnytte stordriftsfordele, der vil medføre en 

forbedring af EBIT med 150-250 SEKm, over 3 år
97

.   

Igennem de overstående omstruktureringer, vil antallet af leverandører mindskes, hvilket øger afhængigheden af 

de tilbageværende leverandører. Dog, som nævnt under Porter Five Forces, vil denne risiko afbalanceres af en 

gensidig afhængighed via længerevarende kontrakter. Derudover vil Nobia kunne indgå i et strategisk 

samarbejde, og dermed mindske leverandørrisikoen. Endvidere ses der en fordel i at bibeholde lokale 

procurement funktioner, da dette kan sikre organisationen mere fleksible overfor markedsændringer.  

Øget leverandørafhængighed vurderes som en mindre svaghed, dog opvejes denne ulempe af muligheden for 

forbedret udnyttelse af stordriftsfordele gennem et mere homogent sortiment, og større fleksibilitet. 

Produktion og udgående logistik 

Nobia har egne produktionsfaciliteter i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Tyskland
98

. Den økonomiske 

afmatning har medført, at Nobia har en overkapacitet på 55 %. Nobia har derfor valgt at lukke seks produktions-

enheder, hvilket har reduceret overkapaciteten med 15 %. De tilbageværende 14 produktionsenheder, er stadig 

udfordret af en overkapacitet på 40 %
99

, hvorfor Morten Falkenberg, forventer at lukke flere produktions-

enheder
100

 i fremtiden. Næste produktionsenhedslukning/frasalg vil være Optifit i Tyskland, hvor den nuværende 

                                                           
95 Se bilag 4.1 
96 Gående fra hhv. 250 til 85 og 1380 til 310, 2011 årsrapporten 
97 Se bilag 4.2 
98 Årsrapport 2011 s.12 
99 Se bilag 4.3 
100

 Interview med CEO Morten Falkenberg 5-10 min 
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produktionsaktivitet vil blive flyttet til England
101

. Som tidligere nævnt, havde hvert enkelt brand deres egen 

produktion, men med lukningerne, skal de tilbageværende produktionsenheder, producere til flere forskellige 

brands. Udvikling af et mere homogent produktsortiment er afgørende for at facilitere denne overgang, da den 

enkelte produktionsenhed vil kunne producere samme standardvarer til flere brands. Færre produktionsenheder, 

et mere homogent sortiment, skal resultere i en større produktionsuafhængighed, hvilket betyder, at hver 

produktionsenhed i princippet, skal kunne levere produkter til hver eneste brand
102

.  Ser man på 

produktionsenhedernes geografiske placering, har Nobia i øjeblikket kun fabrikker placeret i højtlønnede 

lande
103

, hvoraf de fleste og største ligger i Norden. Placeringen må anses for at være en svaghed, hvorfor 

Morten Falkenberg overvejer muligheden for at flytte produktionen til lavtlønnede lande. Dog ser han ikke Kina, 

som en mulighed af logistiske årsager, men finder Ungarn og Rumænien som attraktive muligheder i 

fremtiden
104

. Jf. Nobias Head of Manufacturing Ingemar Tärnskär, kan effektivisering af produktionen stadig 

forbedres via bedre logistik, hurtigere setup
105

, mindre manuel håndtering (mere automatisering) og hurtigere 

behandlingstider
106

.  På produktionssiden forventer Nobia dog ikke i nær fremtid at investere i deres fabrikker 

for at opnå større automatisering, da der fortsat overvejes lukninger, og for at holde belastning fra afskrivninger 

på et minimum. Derfor arbejder Nobia i øjeblikket hårdt med at forbedre logistikken. Nobia har i dag ét stort 

logistikcenter placeret i Lille, Frankrig og 18 små logistikcentre (ALDS-centre) fordelt over de tre regioner. Al 

produktion bliver shippet til Lille, Frankrig, og herfra distribueret til ADLS-centrerne
107

. Størstedelen af Nobias 

omsætning bliver generet i UK og i Nordic region - og ikke i Central Europa. Bibeholder man et hoved 

logistikcenter bør dette placeres i en region, hvor Nobia har større produktion og aktivitet. I øjeblikket må 

logistikken og placering af distributionscentrerne anses som en svaghed. Det er derfor positivt, at Nobia ser på 

muligheden for at lukke hovedlogistikcentreret i Lille, Frankrig og distribuere direkte til ADLS- centrerne
108

. 

Morten Falkenberg mener, at en eventuel lukning af Lille-centret, vil kunne optimere leveringstiden, da det vil 

åbne mulighed for at levere hårde hvidevarer og køkken samtidig
109

. Nobia forventer at kunne forbedre EBIT 

med SEKm 250-300 igennem forbedret produktion, logistik og reducering af overkapaciteten
110

.  

Samlet set, anses overkapaciteten og placering af logistikcentrerne som en svaghed, men Nobias optimering og 

opbygning af produktionsuafhængighed anses som en fremtidig styrke. 

                                                           
101 http://www.nobia.com/Media/Press-releases/2012/Nobia-signs-letter-of-intent-to-divest-Optifit-and-Marlin/ 
102 Nobia årsrapport  
103 Nobias Årsrapporter  
104 Interview med Morten Falkenberg 55 -60 min. 
105 Hurtigere setup, forventes at blive forbedret igennem harmoniseringen af produktsortimentet. 
106 Se bilag 4.5- mail fra Ingemar Tärnskär 
107 Interview med Morten Falkenberg 56 min. 
108 Interview med Morten Falkenberg 57 min 
109 Interview med CEO Morten Falkenberg 57 min 
110 Se bilag 4.4 placering af produktionsenheder og logistik centre 
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Marketing & innovation 

Som et led i One Nobia strategien, har Nobias marketingfunktion siden 2010 været en gruppefunktion, og er 

placeret på hovedkontoret i Stockholm. Førhen havde de enkelte brands ansvaret for marketing og opretholdelse 

af varemærkerne. Nobia besidder i dag 20 forskellige brands
111

, hvorfor det er væsentligt at differentiere dem fra 

hinanden, både internt og eksternt i forhold til konkurrenterne. Da Nobia henvender sig primært til mid-

segmentet (mid, upper- mid) og luxury segmentet
112

, er marketing et væsentligt element i værdiskabelsen og 

opretholdelse af kundeloyaliteten og heraf brandværdi.  Historisk set, har Nobia været gode til at fremhæve sine 

value-propositions i forhold til low-cost udbydere som IKEA.  Samtidig er det Nobias styrke, at de har en massiv 

markedsdækning i mid-segmentet, da det øger eksponeringen overfor slutbrugeren, og øger sandsynligheden for 

at slutbrugeren vælger et af Nobias brands. Dette sagt, har Nobia, de senere år, haft problemer med at 

differentiere sig fra sine konkurrenter, da kvaliteten af især low-cost og lower-middel har forbedret sig markant. 

Jf. Morten Falkenberg, har deres overordnede value-proposition været deres kvalitetskøkkener, som nu er under 

pres. Nobia har igennem de senere år været nødsaget til at redde dele af omsætningen ved at øge prisen i deres 

egne butikker
113

. Det er derfor essentielt for Nobia at identificere, hvilke elementer i et køkken, der skaber 

merværdi for kunden
114

, samt identificere innovationsmuligheder, der giver et ”point of differentiation”
115

. I 

søgen efter innovations muligheder, vil Nobia introducere ’små sjove innovationer’ som Morten Falkenberg selv 

fremlægger det. De små sjove innovationer, skal f.eks. gøre det muligt for kunderne at koble sin smart-phone til 

køkkenet og afspille musik eller følge en podcast
116

. Dog er den vigtigste innovation, ifølge Morten Falkenberg, 

service der ydes i butikkerne og selve købsprocessen, da områderne indeholder oplagte muligheder for 

innovation og differentiering. Nobia forsøger derfor at forbedre service for kunderne igennem ”Front-end-

initiatv”
117

 , samt skal flere butikker ’ommøbleres’ for at skabe en mere sammenhængende butik
118

.  

Nobia kæmper også med at differentiere sine brands fra hinanden, da den manglende differentiering resulterer i 

en intern kannibalisering Hvilket bidrager til marginaliseringen af indtjeningen og må ses som en svaghed. 

Nobia er i gang med at udarbejde individuelle brand-strategier
119

, for at modvirke kanibaliseringen.  Der arbejdes 

intensivt med at identificere, hvilke elementer (materialesammensætninger, designs) i de enkelte brands, der 

skaber merværdi for kunden. Elementer og services, der ikke skaber værdi eller differentiering, skal tages ud af 

produktionen/salget.  

                                                           
111

 Interview CEO Morten Falkenberg 53-55 min 
112 Se afsnit ”Regioner og Brands” 
113 Interview med CEO Morten Falkenberg 29 -32 min. 
114 Hvilket skal være med til at identificere hvilke artikelnumre, man skal beholde i produktionen 
115 Interview CEO Morten Falkenberg 29-32 min. 
116 Interview CEO Morten Falkenberg 29-32 min. 
117 “Front end initiativ”- mere herom i afsnittet salg 
118 Interview CEO Morten Falkenberg 29-32 min. 
119 Nobias årsrapportter 
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Yderligere, tilbyder online mulighederne et udgangspunkt for differentiering. Sammensætning og design af 

familiens nye køkken kan gøres online hjemme i stuen. Man kan vælge forskellige elementer, se alternativer og 

se, hvad der opfylder ens behov og ønsker – og umiddelbart få en pris, som IKEAs 3D online ’designsoftware’. 

Denne mulighed rammer Nobia på et af deres core-values, nemlig service og vejledning fra deres butikker. Jf. 

interview med Morten Falkenberg, er de opmærksomme på dette og vil fremsigtet investere mere i online-

marketing
120

. Jeg ser den manglende og uklare differentiering (value-proposition) som en svaghed hos Nobia – 

og implementering af den nye strategi som et meget positivt skridt til at forbedre dette område. 

Salg  

Analyse af salgskanalerne opdeles i B2C og B2B. 

B2C 

På B2C-segmentet afsættes Nobias produkter primært igennem to kanaler: egne butikker og franchise butikker. 

Figuren herunder viser fordelingen af egne butikker og franchises
121

. Siden 2009 er forhandlernetværket 

reduceret betydeligt pga. den økonomiske krise. Især via lukning af egne butikker på det nordiske marked og det 

centrale europæiske marked
122

. Det er sket med henblik på at reducere fast omkostninger
123

 og derved sikre 

større rentabilitet. Det problematiske ved lukningerne er, at forhandlernetværket historisk set, har været en styrke 

for Nobia
124

. Netværket har sikret Nobia en stor markedsdækning, været med til at promovere Nobia og sikret en 

bedre omsætningsdiversifikation. I den seneste undersøgelse, udarbejdet af Center for Industrial Studies (The 

European Market for Kitchen Furniture), udgør salg af køkkener igennem ’kitchen-specialist’ (butikker) hele 36 

%
125

 af det europæiske marked og er hermed den største salgskanal. Fokuseres der på Nobias kernemarkeder, ses 

det i figur 4.2 herunder, at ”kitchenspecialist” også er den største salgskanal (opgørelsen er fra 2010, men det 

forventes ikke at fordelingen har ændret sig markant). Nobias styrke i denne salgskanal er derfor positiv, og det 

kan frygtes, at Nobia vil opleve en omsætningsnedgang ved yderligere reduktion af butikker.  

 

                                                           
120 Interview Morten Falkenberg 29-32 min 
121 Nobia opgiver ikke fordelingen i 2007 og 2008. Derfor er der ikke et indeks på disse to år. 
122 Se bilag 4.6 for fordeling af Nobias salgskanaler 
123 Interview med Morten Falkenberg, XX min (Samtidig reduceres den investerede kapital) 
124 Nobia årsrapporter og interview med Morten Falkenberg 14-17 min 
125 Beregnet på baggrund af de 17 EU lande  
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Figur 4.2 

For at styrke salgskanal, vil Nobia gennemføre flere tiltag via ’Front-end initiativ’. Front-end initiativer skal 

blandt andet sikre større effektivitet i butikkerne, via bedre indretning af butikkerne, ekstra uddannelse af 

personale (derved styrkelse af kunderelationer), og en forbedring af prisstrategier. Front-end initiativer” ses 

allerede indført hos Hygena i Frankrig, hvor flere butikker har fået en større ommøblering og personalet mere 

uddannelse, som ifølge CEO Morten Falkenberg har øget butikseffektiviteten
126

. Overordnet forventer Nobia, at 

front-end initiativet skal sikre en forbedret EBIT med 250-300 SEKm, mens turn-around af Hygena skal 

forbedre EBIT med 200-300 SEKm
127

. Den største ulempen ved ”egne butikker”, som primær salgskanal, er den 

enorme kapitalbinding, der er med til at øge de fast omkostninger og investerede kapital (Vil heraf også påvirke 

Networking kapital negativt). 

Nobia ejer flere brands med egne ’brand-salgskanaler’, og flere brands som henvender sig til samme markeds-

segment
128

. Det medfører intern konkurrence, hvorfor egne brands kannibaliserer hinandens omsætning (F.eks. 

HTHs store indtræden på det norske marked
129

). Især på B2B markedet førte flere af Nobias brands priskrig mod 

hinanden
130

. Historiske har dette i kombination med brandsne selvstændighed og den decentrale styring, ført til 

en intern priskrig, som har påvirket Nobias rentabilitet negativt. Morten Falkenberg
131

 har nu indført kontrol med 

den interne konkurrence for at modvirke unødvendige tab, som højst sandsynlig vil afspejles i en forbedret 

indtjeningen. 

Den geografiske sammensætning af salgskanalerne har vist sig at være positiv for Nobia igennem krisen, hvor 

Norden har udvist større modstandsdygtig. Den store eksponering i Europa, og lave eksponering i vækstlandene 

– som eksempelvis BRIK-landene - bør genovervejes. BRIK-landene har en hastigt voksende middelklasse - 

som er Nobias hovedsegment - hvorfor det er vigtigt, at eksponere og positionere sig korrekt på disse 

vækstmarkeder. 

B2B 

På B2B segmentet sælges der primært til møbelkæder & individuelle køkkenkæder, indkøbsforeninger, DIY-

kæder (do-it-your self) og nybyggeri. Figuren herunder viser fordelingen i Nobias B2B salgskanaler fordelt på 

regioner for 2011. Fordelingen forventes ikke, at have ændret sig markant for 2012. 

                                                           
126 Interview med CEO Morten Falkenberg min 22-26 min 
127 Nobia capital market day, evt. Se bilag 4.2 
128 Mest udtalt på det nordiske marked 
129 http://www.business.dk/sog#pid:12;id:netsprint-search-search-box-form;query:IKEA%20k%C3%B8kkener 
130 Interview med CEO Morten Falkenberg 35-38 min. 
131 Interview med CEO Morten Falkenberg 35-38 min. 
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Figur 4.3 

Volumen (målt på antal solgte enheder) er større på B2B sammenholdt med B2C. Segmenterne Furniture Chains 

og Construction/Building Trade har størst volumen
132

. Jf. Porter Five Forces, indgås der typisk længerevarende 

kontrakter, hvor køkkenselskaberne forpligter sig til at levere et stort antal enheder over en bestemt tidsperiode. 

For at kunne i mødekomme den høje volumen, skal køkkenselskaberne besidde en stor produktionsvolumen, for 

at sikre en stabil levering – hvilket er en fordel for Nobia’s setup. Ydermere har Nobia en styrke i sit store antal 

brands (især på det nordiske marked), som Morten Falkenberg selv formulere det: ”Nå Skanska/NCC osv. skal 

vælge et køkken, har vores styrke været, vores mange brands, da chancen for de vælger et af vores køkkener er 

stor”
133

. Udover sine gængse salgskanaler, sælger Nobia også til andre konkurrende køkkenkæder
134

.  Som 

leverandør til sine konkurrenter giver det Nobia en god forhandlingsposition, pga. mulighed for at ’sætte’ prisen.  

Lig forholdene på B2C, har Nobia en høj eksponering mod Europa på B2B, og en relativ lav eksponering i 

vækst-landene. Det må anses for negativt, da flere vækstlande - heriblandt BRIK-landene - oplever en markant 

vækst i både mid-segment, såvel som i luksus-segmentet
135

. Ved en relativ lille investering
136

 kan Nobia afsætte 

produkter til vækst-landene, hvilket både vil medfører toplinjevækst og forbedret indtjeningen på grund af en 

bedre udnyttelse af produktionskapacitet. Mest nærliggende kunne være, at udnytte potentialet på det russiske 

marked, da logistikken her må anses at være mere fordelagtig. En vanskelig barriere er dog, at de kulturelle for-

skelle der eksisterer mellem Europa og BRIK-landene, hvor korruption også er en del af forretningsbilledet, er 

høje. 

Service 

Eftersalgsservice hos Nobia består bl.a. i montage af køkkenet og installation af hårde hvidvarer. Mht. garanti på 

produkterne, så opdeles den ydede garanti efter produkt. Nobia yder 25 års garanti på skuffesider, skinner, 

hængsler og trådvarer, og 2- 5 års garanti på bordplader, skabe og hårde hvidevarer. Derudover tilbyder Nobia en 

’suppleringsgaranti’, hvilket betyder, at kunden kan få dele til sit køkken i op til to år efter modellen er udgået
137

. 

                                                           
132 CSIL- The European Market for Kitchen Furniture 2010 
133 Interview med CEO Morten Falkenberg 36-37 min. 
134 Blandt andet Wickes køkkener i England 
135 http://borsen.dk/nyheder/brasilien/artikel/11/39103/avis.html 
136 Behøver ikke at binde kapital i butikker, men kan få allerede etablerede virksomheder til at sælge deres produkter 
137 http://www.hth.dk/hth/kvalitet/kvalitet-garanti-og-miljo/25-ars-garanti/ 
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Nobias nærmeste konkurrenter tilbyder lignende service og garanti, hvorfor ovenstående hverken er en styrke 

eller en svaghed, men en nødvendighed. 

SWOT 

Nedenstående SWOT analyse skal læses som en delkonklusion baseret på overstående analyser. Udvælgelsen af 

SWOT-faktorerne er sket på baggrund af en vurdering af de enkelte faktorers vigtighed, hvilket er opsummeret 

af figurerne i de enkelte afsnit.  

 

  Figur 5.1 

 

Markedsandele & markedsvækst 
Nedenfor følger en estimering af Nobias markedsandele på det Europæiske køkkenmarked. Det er undladt at 

estimere markedsandele på andre verdensmarkeder, da Nobia generer 97-98 % af deres omsætning på det 

europæiske marked.  

Markedsandele 

I figur 6.1
138

 herunder, ses udviklingen i Nobias markedsandele på deres regioner og markeder i perioden 2007-

12. De viste tal for de enkelte lande inkluderer ikke køkkener, der indeholder færre end fire elementer eller 

elementer, der er under én lineær meter. Dette kan give et lidt skævt billede af Nobias markedsandele, hvorfor 

man skal være forsigtig med at generaliserer.  

                                                           
138 Anvendte vekselkurser, findes i bilag 5.1 
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Figur 6.1 

Nobias markedsandel på det europæiske køkkenmarked har været faldende, set over hele analyseperioden 2007-

12, gående fra 12,4 % til 11 %. I de underliggende markeder er der registreret en tilbagegang på det svenske 

marked fra 33% - 27 % ; det franske marked fra 15 % - 10 %  og det engelske marked 33 % - 28 %  De faldende 

markedsandele er en konsekvens af den økonomiske afmatning, og forbrugernes skift til billigere segmenter
139

. 

Figuren 2.8 i afsnittet ”forbrugeradfærd” viser en opgørelse over produktionsværdier i de forskellige segmenter. 

Heraf kunne det konkluderes, at forbrugerne skifter fra mid-segmentet til low-segmentet, hvilket kan forklare 

den faldende markedsandel og en andel af Nobias faldende omsætning. 

Markedsvækst/volumen 

Figur 6.2 viser den historiske markedsvolumen på det europæiske køkkenmarked og Nobias kernemarkeder. 

Tallene for de enkelte lande og Europa, inkluderer ikke solgte elementer/køkkener, der indeholder færre end fire 

elementer eller elementer der er under én lineær meter. Derfor er markedsvolumen en anelse underestimeret. Der 

foreligger ikke fremtidige estimeringer for det europæiske køkkenmarked, hvorfor jeg er nødsaget til selv at 

estimere den fremtidige volumen. Til at estimering af den fremtidige vækst benyttes BNP-nominalvækst, 

investeringsprocent og væksten fra sammenlignelig brancher (i dette tilfælde; ”major consumer appliances).  

Baggrunden for dette er: 1) BNP-nominalvæksten er et samlet mål for både konjunktur følsomme og ikke-

konjunktur følsomme brancher, hvorfor den BNP-nominalvækst ikke er specifik. 2) Det forsøges derfor at gøre 

estimeringen mere konjunktur følsom og mere branche specifik, ved samtidig at benytte ændringen i den totale 

investeringsprocent og udviklingen i ”Major consumer appliances”.  

Investeringsprocent afspejler både de professionelle investeringer og de private investeringer i finansielle aktiver 

og ”fysiske” aktiver (f.eks. hus og lejlighed). Det er typiske investeringer der først reagere på høj og lav 

konjunktur, hvilket skal gøre estimering mere konjunkturfølsom. ”Major consumer appliances” er forbrugsgoder, 

der kræver større investeringer end normalt og indeholder salg af vaskemaskiner, ovne, køleskabe mv. Hvilket 

skal gøre estimeringen mere specifik imod køkkenbranchen.  Samlet skal disse faktorer inddrage alle aspekter af 

                                                           
139 Jf. strategiske analyse: figur 2.8 
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væksten i det europæiske køkkenmarked. Den fremtidige markedsvolumen er estimeret ved en fremdiskontering 

af markedsvolumen i 2012 med BNP-udviklingen, ændringen i investeringsprocent og ”Major consumer 

appliances”
140

.  

BNP væksten korrigeres med ændringen i investeringsprocent
141

, hvorefter den korrigeret BNP og Major 

consumer appliance vægtes. Benytter en relativ høj vægtning for at gøre BNP´en mere branchespecifik. 

Vægtene, der benyttes er hhv. 60 % og 40 % for den korrigeret BNP vækst og for ”Major consumer appliances”. 

Dermed er beregnes markedsvolumen ved følgende formel:  

                                            )                                )) 

 

Figur 6.2 

Historiske set er CAGR negativ for hele Europa (17), dog med store geografiske forskelle. Især Storbritannien 

har en høj negativ CAGR, hvorimod dele af central- og Nordeuropa har oplevet en positiv historisk CAGR.  

Den fremtidige vækst, skal anskues med forsigtighed, da væksten bliver påvirket af mere end blot BNP, 

Investeringsprocent og salg af ”Major consumer appliances”. Derfor vil der i budgetteringen blive reguleret for 

dette.  

Sammenfatning/delkonklusion (markedsandele & markedsvækst) 

Via de overstående estimater, kan det konkluderes at Nobia har mistet markedsandele på det europæiske 

køkkenmarked i perioden 2007-2012, gående fra 12,4 % til 11 %. Specifikt for Nobias regioner, ses det største 

fald i markedsandele på UK-regionen, hvor markedsandelene er faldet fra 33 % - 28 %. Vedrørende regionerne 

Continental Europe (CE), er det største marked Frankrig, som har oplevet et fald i markedsandelene på 5 %(15 

% -10 %). Samtidig kan det ses at volumen på alle markeder er faldet set over hele perioden, hvor den største 

nedgang er på det engelske marked. Videre, Jf. den strategiske analyse, kunne det konkluderes at flere kunder 

havde skiftet til low-segment, hvilket nok er den forklarende årsag til fald i markedsandele. Mht. til 

markedsvæksten, kan det ud fra mine beregninger forventes en stigende volumen på alle markeder. Hvor den 

største stigning er at finde på det engelske marked. Som beskrevet, benyttes både den nominale BNP-vækst, 

ændringen i investeringsprocenten og ”Major consumer appliances” - til at fremskrive markedsvolumenerne. 

                                                           
140 Se BNP-korrigeret og Major consumer appliances bilag 5.2 
141 Da investeringsprocenten beregnes som procentdel af BNP´en 
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Dette er gjort, for at gøre væksten mere konjunkturfølsom og mere branche specifik. Dog inkludere 

investeringsprocent også investeringer i finansielle aktiver, hvilket kan forklare den større stigning på det 

engelske marked. 

Regnskabsanalyse 
I det følgende afsnit, foretages der en regnskabsanalyse af Nobia, med udgangspunkt i de officielle regnskaber 

for perioden 2007-2012. Afsnittet er struktureret således, at reformulering af resultatopgørelsen og balancen
142

, 

vil fortages først. Herefter vil der på baggrund af reformuleringerne, blive gennemført en rentabilitetsanalyse af 

Nobia. Dette skal sammen med den strategiske analyse danne grundlag for den senere budgettering. For at 

bedømme rentabiliteten af Nobia, vil resultaterne sideløbende holdes op imod Ballingslöv og ALNO, til og med 

2011, da fjerde kvartal rapport endnu ikke er udgivet. I analysen, vil læseren se at Nobia har oplevet en faldende 

EKF fra 2007 til 2009, hvorefter EKF har været stigende i den resterende periode. Udviklingen i EKF skyldes 

udviklingen i underfaktorerne ROIC, OG, AOH og investeret kapital. ROIC og OG udviklingsmønstre har været 

påvirket af faldende omsætning på regionerne UK og Continental Europe, men er blevet forbedret ved 

effektivisering af produktionsomkostningerne og en relativ modstandsdygtig nordisk region. Derimod er AOH 

blevet forbedret via reduceringen af den investeret kapital, som især er blevet påvirket via reduceringen af 

varebeholdningen og anlægsaktiver. 

Anvendt regnskabspraksis 

Nobia har igennem hele analyseperioden aflagt regnskab efter den internationalt gældende regnskabspraksis 

(IFRS). Dog har Nobia i 2008 og 2009 ændret deres regnskabspraksis vedrørende indregning af kunderabat og 

omkostninger i resultatopgørelsen. Før 2008 var kunderabatten indregnet under posten ”cost of goods sold”, efter 

2008 indregnes de som en ’reduktion af omsætningen
143

’.  For at skabe sammenlignelighed mellem analyse 

årerne (2007-11), reduceres 2007 omsætningen med kunderabatten i det indeværende år.  

De internationale myndigheder indførte i 2009, IAS38 ”immaterielle faste omkostninger”, hvilket betyder at 

omkostninger vedrørende reklame og salgspromotion, skal indregnes i resultatopgørelse når aktiviteten udføres. 

Ændringen har betydet, at tallene for 2008 regnskabet påvirkes med følgende: 

1. Resultatopgørelsen: Forøgelse af salgsomkostninger og hermed mindsket resultat med hhv. SEK 36 mio. 

og SEK 26 mio. 

2. Balancen: Reduktion af lager, forudbetalte omkostninger, skatte aktiv og egenkapital med hhv. SEK. 15 

mio., SEK 42 mio., SEK 16 mio., og SEK 40 mio. 

                                                           
142 Reformulering af egenkapitalen findes i bilag 6.6 
143 Nobia årsrapport 2008 s.42 under afsnit ”changed accounting principle” 
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Disse ændringer korrigeres der for i 2008, men ikke for 2007. Da der ikke foreligger information for 2007, vil 

2007 være mindre sammenlignelig med de efterfølgende år. 

Reformuleringer og korrektioner 

I de officielle regnskaber er der ikke gennemført en opsplitning af samspillet mellem drift og finansiering, 

hvorfor der gennemføres en reformulering af resultatopgørelsen, egenkapitalen
144

 og balancen. 

Reformuleret resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen reformuleres med henblik på at fordele aktiviteten i hhv. drift og finansiering. Hovedformålet 

er at identificere Nobias driftsaktivitet, som er den primære kilde til værdiskabelsen i virksomheden.  

Finansieringsaktiviteten er den sekundære kilde, som består af kapitalfremskaffelse og overskydende likviditet. I 

figuren herunder ses den reformulerede resultatopgørelse
145

. 

 

Figur 7.1 

Note 1,2 & 3: Af- og nedskrivninger på materielle & immaterielle aktiver
146

  

Nobia posterer af-og nedskrivninger direkte på de overordnede omkostningsposter
147

.  For at udlede subtotalen 

EBITDA og sikre sammenlignelighed med andre virksomheder- via eliminering af forskelle i af-og ned-

skrivnings metoder- korrigeres posterne. Korrektionen fortages ved at fjerne af-og nedskrivninger fra de 

                                                           
144 Reformulering af egenkapitalen ses i bilag 6.6 
145 I bilag 6.1-6.5, ses den officielle resultatopgørelse for Nobia, ALNO og Ballingslöv, samt Ballingslöv og ALNOs reformulerede 

resultatopgørelse 
146 Se tabel oversigt i bilag 6.7 
147 Overordnede poster: Cost of goods sold, Selling expenses og administration expenses 



43 
 

overordnede omkostningsposter, og allokere dem på selvstændige linjer, korrektionerne ses i bilag 6.7 via 

noterne 1,2 & 3. Specielt for Hygna, har Nobia nedskrevet deres immaterielle aktiver med SEKm -492, i 

forbindelse med omstruktureringen. Nedskrivningen anses for at være en ekstraordinær omkostning, hvorfor af-

og nedskrivninger renses for beløbet og allokeres til posten ”restruktureringsomkostninger”
148

.  

Note 4: Skatteskjold 

Skatteskjoldet indregner værdien af den skattemæssig fordel ved at benytte fremmedkapital til finansiering af 

driften. Skatteskjoldet beregnes ved at gange skattesats på de netto finansielle omkostninger. Siden 2009 har 

Nobia skattesatse variere meget, med en top punkt på 94,6 % (2009) og en et lav punkt på 5,8 % (2012). De to 

”ekstremer” skyldes en udskudt skatteforpligtigelse på SEKm 68
149

 i 2009 og en ændring af den svenske 

skattesats i 2012, fra 26,5 % til 22 %
150

, som har påvirket deres skatteaktiv. Disse ”ekstremer” vil samtidig 

påvirke Netto lånerenten (NRL). 

 

Note 5+6+7 og 8: Direkte og indirekte ekstraordinære poster  

I de fremlagte regnskaber er der identificeret en række ekstraordinære poster/engangsposter, disse poster fremgår 

af noterne 5, 6, 7 og 8. I den reformulerede resultatopgørelse, korrigeres der for disse poster, da posterne er 

kilder til støj, hvilket kan påvirke værdiansættelsen. I det officielle regnskab indregnes de direkte ekstraordinære 

poster på en selvstændig linje, mens de indirekte ekstraordinære omkostninger indregnes under overordnede 

omkostningsposter. 

Direkte ekstraordinære poster: 

1. Discontinuing operations: Nobia har, som led i deres strategi, reduceret andelen af butikker og 

produktions virksomheder. Frasalg af disse er sket løbende fra 2008 frem til 2012. 

2. Profit/losses of joint venture & associated companies: Nobia har, som led i deres strategi, frasolgt deres 

joint venture og andele i associated companies i hhv. 2007 og 2010. For at gøre årene sammenlignelige 

er disse udtrukket fra driften. 

Indirekte ekstraordinære poster: 

1. Restruction costs: Med implementering af ”One Nobia” har Nobia gennemført investeringer igennem 

2008-12. Disse omkostninger anses for at være transitoriske og er korrigeret i den reformulerede 

resultatopgørelse. Specielt ” Impairment losses for Hygena”: Med ommøbleringen af Hygena, har Nobia 

                                                           
148 http://www.nobia.com/Documents/Reports/2012/Q4%20Rapport%202012_ENG%20final.pdf 
149 Nobias årsrapport 2009 s.50- note 10  
150 For større uddybning se ”transitoriske poster” 
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fundet grundlag for nedskrivning af goodwill på SEKm -492, som er trukket ud af nedskrivningerne, og 

lagt under restrukturering, da jeg anser dette beløb for at være ikke tilbagevendende. For at korrigere 

dette i pengestrømsopgørelsen, vil denne post adderes for ændringen i immaterielle investeringer, som 

følge af ingen likviditetsvirkning. 

2. Pension costs: I 2010 anses en pensionsforpligtigelse for at være bidragsbaseret i stedet for at være 

ydelsesbaseret. Indregningen af denne indkomst er sket under posten ”other income”. Dette korrigeres 

der for i den reformulerede resultatopgørelse.  

3. Deffered tax assets
151

: Ændring af den svenske skattesats fra 26,5 % til 22 %, har tvunget Nobia til at 

indregne en ekstra skatteregning på SEKm -165, som skyldes nedskrivning på deres skatteaktiv
152

. Jeg 

anser denne ekstra skatteregning, som ikke tilbagevendende, da skattesatsændringer ikke sker tit. 

Skatten af de transitoriske poster er fundet ved at gange skattesatsen på de respektive poster. 

 

Figur 7.3 

Reformuleret balance 

Nobias balance reformuleres med henblik på opdeling af poster i drift og finansiering. Poster, der kan allokeres 

som både drift og finansiering vil blive uddybet, og kan findes efter den reformulerede balance. Dette skal gøre 

det lettere for læseren at forstå rationalet bag udledning af investeret kapital og den rentebærende gæld
153

.  

                                                           
151

 Tim koller, Marc Goedhart og David Wessels: Valuation Fifth Edition, s. 532-541 
152 hvilket samtidig har påvirket Nobias skattesats 
153  I bilag 6.1-6.5 vises Nobias officielle balance, og i bilag1.5 vises en officielle og en reformuleret balance for Ballingslöv & ALNO. 
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Figur 7.4 

 

Long-& short term interest bearing receivables  

Ifølge Nobias årsrapporter inkluderer denne post lån til kunder, depositum og leasing. Posten kategoriseres som 

et driftsaktiv
154

. 

Kortsigtede finansielle aktiver 

De identificerede kortsigtede finansielle aktiver er: Assets Held for sale, Participation in joint venture, Derivate 

instruments og Cash & Cash equivalence.  

“Assets Held for sale & Participation in joint venture” er et resultat af restruktureringsomkostningerne. ”Assets 

held for sale” er direkte affødt heraf, mens det resterende beløb er andele i joint venture er frasolgt i 2010, som 

følge af den nye strategi. Derfor kategoriseres de som et finansielt aktiv, samt opretholdes konsistensen imellem 

resultat opgørelsen og balancen. ”Derivate instruments assets” kategoriseres som et finansielt driftsaktiv, da 

Nobia hedger ca. 80 %
155

 af deres ”forecasted cashflow” fra datterselskaberne.   

Driftsforpligtigelser  

De identificerede driftsforpligtigelser er: Other provision og Other liabilities. 

Nobia redegør i årsrapporterne at “other provision” indeholder uudnyttede lejemål, renovering og langsigtet 

personaleydelser.  Modsat specificerer Nobia ikke, hvilke forpligtigelser ”other liabilities” indeholder
156

. Det 

antages at disse poster er driftsrelaterede, og kategoriserer som driftsforpligtigelser. 

 

                                                           
154 Jens O.Elling & Ole Sørensen, Regnskabsanalyse & Værdiansættelse,  

2 udgave, s.126 
155 Nobias årsrapport 2011 s. 57 note 2 
156 Jens O. Elling & Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse,  

s.127, 2.udgave 
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Figur 7.5 

Rentabilitetsanalyse
157

 
I dette afsnit gennemføres en rentabilitetsanalyse på baggrund af de reformulerede regnskaber. Analysen vil tage 

sit udgangspunkt i DuPont-pyramiden, da opbygningen gør det muligt, systematisk, at dekomponere 

egenkapitalforretningen. I bilag 1.7 ses de bagvedliggende beregninger. Balanceposterne vil indgå i 

beregningerne som to årige gennemsnitsværdier (f.eks. gennemsnittet i perioden 2007-2008). Selvom det anses 

for mest korrekt at anvende gennemsnitstal for balanceposter, skal man være opmærksom på, at 

beregningsmetoden alligevel medføre støj. Da væsentlige forskydninger i balanceposterne i et givent år, kan 

medvirke til over- eller undervurdering af nøgletallene.  

Egenkapitalforretning (EKF) 

I DuPont-pyramiden er EKF det overordnede nøgletal, som 

måler den regnskabsmæssige forretning af aktionærernes 

investering.  I figuren til højre, vises udviklingen af Nobias 

EKF i analyseperioden. Som det fremgår af figuren, har EFK 

været meget volatil, hvor top er 24,35 % og bund er 0,37 %. 

Set over hele analyseperioden har Nobia oplevet et fald på 

10,47 %, men har formået at genere stigende EKF siden 2010. 

Jf. Afsnittet ”WACC”, er ejernes afkastkrav estimeret til 12 %. 

Sammenlignes udviklingen med ejernes afkastkrav, har Nobia formået at generer højere forretning i tre år ud af 

de seks år. Denne generede forretning må anses at været tilfredsstillende, med den nuværende markedssituation.   

DuPont-Pyramiden, Niveau 1 

De underliggende EKF-nøgletal viser, at afkastet på den investerede kapital (ROIC) har været den væsentligste 

årsag til udviklingen i EKF.  Over analyseperioden bidrog ROIC gennemsnitlig med 80,1 % af den samlede EFK 

værdi, mens den eksterne finansiering (SPREAD og FGEAR) blot bidrog med 19,9 %
158

. ROICs relative høje 

indflydelse skyldes, at Nobia i højere grad benytter sig af egenkapitalfinansiering
159

. 

 

                                                           
157 Se benyttede formler til rentabilitetsanalysen i bilag 7.1 
158 Hvilket viser, at Nobia evner at udnytte de ressourcer virksomheden har til rådighed 
159 Se Trend & Common size analysen 
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Figur 7.7 

Figur 7.6 

I analyseperioden har Nobia oplevet en tilbagegang i ROIC med -5,1 % med laveste forrentningsniveau i 2009 

(0,2 %). ROIC har udviklet sig positivt siden 2009, fra 0,2 % til 11,1 % i 2012. Hvilket indikerer, at Nobia er 

blevet bedre til at udnytte sine ressourcer
160

. Vedrørende SPREAD har udviklingen været lig ROIC, hvilket 

skyldes at nøgletallet beregnes via ROIC og NLR
161

. FGEAR er faldet set over hele analyseperioden, som følge 

af en reduktion af nettorentebærende gæld og en stationær egenkapital
162

.  

For at mindske fejl i beregningen af nøgletallene er der, som det ses i dekomponeringen, gennemført beregn-

ingen på to forskellig måder. Dette verificerer nøgletallene og sikrer, at der ikke foreligger fejl i excelarket eller 

reformuleringsfejl. Endvidere indgår der minoritetsinteresser (MIN) i Nobias balancen. Derfor er der foretaget 

en mindre korrektion af EKF, hvilket skyldes at både driftsoverskuddet og netto-finansielle-omkostninger skal 

være på totalindkomstbasis efter skat. Korrektionen gennemføres ved at gange gennemsnitlig MIN på EKF. 

Denne korrektion har stort set ingen påvirkning, da MIN bevæger sig i intervallet 0,99-1,002
163

. 

Ved sammenligning af Nobia, Ballingslöv og ALNO bemærkes først og fremmest, at der forekommer store 

forskelle i EKF. Forskellen kan forklares af de markeder hvorpå virksomhederne opererer. ALNO har sit 

kernemarked i Tyskland og operer kun i Continental Europe. 

Ballingslöv og Nobia har sine kernemarkeder i Norden og opererer 

samtidig i UK og Continental Europe
164

.  ALNO har i perioden 

2008-11 kun haft en negativ EKF (-38 %), hvor bedste EFK var i 

2010 (-1%). Modsat har Nobia og Balllingslöv formået at generere 

positiv EKF igennem hele analyse perioden. Ballingslöv er dog gået 

fra at generere 28 % til at generere 10 %, hvilket svarer til en 

nedgang på -18 %. Til sammenligning har Nobia oplevet en 

nedgang på -11,52 % i samme periode og er gået fra 24,36 % til 

13,88 %. Dette indikerer, at ALNO ikke har formået at tilpasse sig 

de ændrede makroøkonomiske forhold i samme grad som 

Ballingslöv og Nobia. Samtidig indikerer det, at Nobia har formået 

at tilpasse sig de makroøkonomiske forholdsvis hurtigere end 

Ballingslöv. (Da både Alno og Ballingslöv ikke har udgivet kvartalsregnskab for Q4 2012, har det ikke været 

muligt at beregne nøgletallet for 2012) 

                                                           
160 Giver en indikation af, at ”one Nobia” strategien har en positiv indvirkning. 
161 Mere herom i dekomponering af SPREAD 
162 Se afsnittet trend & common size analysen 
163 Se bilag 7.2 
164 Se afsnittet ”trend & Common size” 
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DuPont-Pyramiden, niveau 2 

Dekomponering af ROIC  

ROIC som måler afkastet på den investerede kapital, uafhængigt af finansieringen, udtrykker virksomhedens 

evne til at udnytte de tilgængelige ressourcer. Af figuren 7.8 fremgår det, at ROIC er et produkt af OG 

(overskudsgraden) og AOH (aktivernes omsætningshastighed). Ligesom EKF beregningerne, er ROIC udledt via 

regnskabsmæssige tal for undgå Excel fejl og for at verificere tallene. 

 

Figur 7.8 

Overskudsgraden har været hårdt presset af faldende omsætning og en manglende udnyttelse af kapaciteten. Den 

faldende omsætning skyldes især svigtende omsætning i regionerne Continental Europe og UK
165

, hvor der har 

været en markant nedgang i B2B-segmentet.  Det har givet et fald i overskudsgraden på -2,16 % fra 2007-12. På 

trods af fortsat faldende omsætning, har Nobia formået at vende den negative udvikling. De har i perioden 2009-

12 øget overskudsgraden med 4,18 %. Udviklingen i OG antyder, at Nobia har formået at forbedre deres 

indtægts-omkostningsforhold via reducering af deres produktionsomkostninger
166

. De faldende omkostninger er 

et resultat af omkostningseffektivisering, samt reducering af kapaciteten ved nedlæggelse af produktions-

enheder
167

. Aktivernes omsætningshastighed (AOH) har samme udviklingsmønster som OG. Dog har Nobia 

formået at øge AOH med 0,8, set over hele analyseperioden. Det betyder, at den investerede kapital i 2012 er 

bundet 4,5
168

 dag kortere, end tilfældet var ved analyseperiodens start. Faldet skyldes, at Nobia har reduceret den 

investerede kapital, hvilket primært kan henføres til indførelse af standardiserede produktionskomponenter på 

tværs af markeder
169

 og reducering af produktionsenheder (dvs. reducering af tangibel fixed assets)
170

.  

Sammenlignes (sammenligningsfigurer findes i bilag 7.5) udviklingen i ROIC for Nobia, ALNO og Ballingslöv, 

ses de samme tendenser, som under EKF. ALNO har i hele analyseperioden haft en nedgang i ROIC på -72 %. 

Modsat har Nobia og Ballingslöv kun oplevet en nedgang på hhv. -7,44 % og -7,47 % til og med 2011. 

Ballingslöv og Nobia har formået at vende den negative udvikling til en positiv udvikling. Nobia har - 

sammenlignet med Ballingslöv - forbedret deres ROIC mest, hvilket igen antyder, at Nobia har været bedst til at 

                                                           
165 Se trend & Common size analyse 

 166Samtidig antyder dette at ”One Nobia” strategien virker166. 
167 Se trend & Common size analyse 
168 (360/2,59)-(360/2,49) = -4,5 
169 Færre” items” på lager og derved lavere investeret kapital 
170 Reduceret lager, som følge af færre komponenter 
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tilpasse sig de makroøkonomiske forhold
171

. Sammenlignes ROIC med internt benchmark- WACC, ses den 

samme tendens. Jf. afsnittet ”WACC” estimeres WACC til 9,47 %, hvilket betyder at Nobia kun har formået at 

forrente deres investerede kapital bedre i 2007 og 2012. Dermed har Nobia ikke skabt merværdi for deres ejere i 

perioden 2008-2011. Dog må dette stadig anses for at være tilfredsstillende med den historiske markedssituation 

og den nuværende markedssituation. 

Dekomponering af FGEAR & SPREAD 
172

 

SPREAD, sammen med FGEAR, måler effekten af den eksterne finansiering. FGEAR er et udtryk for gearing 

mellem finansieringskilderne, nettorentebærende gæld og egenkapitalen, mens SPREAD´et måler hvorvidt 

fremmed-kapital er værdiskabende eller ej. Da ROIC er gennemgået i afsnittet ovenfor, vil der blive fokuseret på 

nettolånerenten (NRL). 

 

Figur 7.9 

Nobia har oplevet et fald i SPREAD på -8,67 % set over hele analyseperioden, med et lavpunkt i 2009 på 0,13 

%.  Igen har Nobia formået at holde SPREAD´et positiv og genereret fremgang i SPREAD´et på 5,38 % i de 

seneste 3 år Det betyder, at deres investerede kapital er forrentet bedre end omkostninger ved at hente 

fremmedkapital. Ud fra figuren i bilag 1.6, ses det samtidig, at udviklingen i SPREAD´et især er påvirket af 

ROICs udvikling.  Nobia har i perioden 2009-12 løbende formået at reducere NRL - sideløbende med en 

faldende ROIC - og derved undgået at destruere værdi. Dekomponering af den finansielle gearing kan læses ud 

fra figuren i bilag 1.6. Figuren viser, at FGEAR er reduceret markant set over hele analyseperioden. Det skyldes 

en reduceret nettorentebærende gæld, som har været et af Nobias mål for at opnå større fleksibilitet. Reducering 

af nettorentebærende gæld, skyldes især en reduktion af ”liabilities to credit institution”
173

, der er blevet 

reduceret over perioden 2009-11, mens den lille stigning i FGEAR 2012 skyldes stigning i posterne ”Liabilities 

Attributable to assets held for sale” og ”Overdraft Facilities”. 

Sammenlignes Nobias resultater for FGEAR og SPREAD med Ballingslöv og ALNO (se figuren i bilag 7.6) 

findes årsagen til, hvorfor ALNO har negativ forretning af EKF. ALNO har haft en negativ SPREAD
174

 og en 

”negativ” FGEAR igennem hele analyse perioden.  Ballingslöv og Nobia har modsat bibeholdt en positiv 

SPREAD i hele analyse perioden. Det betyder, at de har fået en positiv værdiskabelse af ekstern finansiering. 

Dog har Ballingslöv oplevet en lavere SPREAD end Nobia. Den lavere SPREAD for Ballingslöv, skyldes især 

                                                           
171 Hvilket især skyldes højere AOH for Nobia 
172 Se dekomponeringsfigurerne i bilag 7.3 
173 Se trend & common size analysen 
174 Som følge af negativ egenkapital 
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en gennemsnitlig lavere ROIC og en gennemsnitlig højere NRL i hele analyseperioden
175

. Modsat har 

Ballingslövs FGEAR været næsten dobbelt så høj, som Nobias FGEAR igennem hele analyseperioden. Det 

betyder, at Ballingslöv har haft end større værdiskabelse ved ekstern finansiering end Nobia (Ikke gældende ved 

risiko justeret).  

DuPont-Pyramiden, niveau 3 

Dekomponering af OG og AOH
176

 

 
Figur 7.10 

Nobias overskudsgrad har været faldende set over hele analyseperioden med -2,2 %, gående fra 6,5 % i 2007 til 

4,3 % i 2012. I perioden 2007-09 har der været et markant fald i OG på -6,4 %, hvilket især skyldes samme 

markante fald i NOPAT. De store fald i NOPAT er især affødt af faldende omsætning på UK og Continental 

Europe, samt manglende udnyttelse af overkapaciteten. Den efterfølgende periode 2010-12, har Nobia vendt den 

negative udvikling til en positiv udvikling gående fra 0,12 % til 4,31 % i OG. Udviklingen i NOPAT kontra 

omsætning indikerer, at Nobia i starten af analyseperioden ikke har reageret hurtigt nok på krisen, og ikke 

tilpasset omkostningsniveauet. I den anden halvdel af analyseperioden, stiger NOPAT markant på trods af 

faldende omsætning, hvilket indikerer, at Nobia har tilpasset omkostningsniveauet. Udvikling kan henføres til 

Nobias nye strategi ”One Nobia” introduceret af Morten Falkenberg, hvor især fokus på stordriftsfordele, 

standardisering og effektivisering af omkostninger har resulteret i et løft af OG margin. AOH har ligeledes været 

under pres som følge af faldende omsætning. På trods af dette, har Nobia formået at forbedre deres AOH med 

0,8 set over hele analyseperioden. Udviklingen i AOH - er ligesom OG - opdelt i to perioder: 2007-09 er der 

faldende AOH fra 2,49 i 2007 til 2,16 i 2009 (-0,33). I perioden 2009-21 har Nobia formået at øge AOH fra 2,16 

til 2,58 i 2012. Det skyldes, at Nobia har reduceret den investerede kapital og tilpasset den til de makro-

økonomiske forhold. Betydningsmæssigt skal Nobia kun binde SEK 0,39 i 2012 for at genere SEK 1 omsætning, 

hvor Nobia i 2008 (hvor den investerede kapital er højst) skulle binde SEK 0,45 for at genere SEK 1 

omsætning
177

. 

Sammenlignes der med ALNO (se figur bilag 1,7) fremgår det, at ALNO i 2008-11 igen har en lavere OG end 

både Nobia og Ballingslöv. Det antyder, at ALNO stadig ikke har tilpasset deres indtægts-omkostningsforhold, 

da OG har været faldende i 2008-11 med lavpunkt i 2011 (-8,3 %). Modsat har Nobia og Ballingslöv formået at 

holde OG positiv i hele perioden, og har i 2009-12 (2011) genereret stigende OG. Begge har et lavpunkt i 2009 

                                                           
175 Se bilag 7.6 for uddybning  
176 Se dekomponering figurerne i bilag 1.7 
177 (5061/13114) = 0,39 i 2011 og (7169/15991) = 0,45 i 2008 
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med hhv. 1,79 % og 0,11 %, hvorefter begge OG er stigende. Ballingslöv har formået at genere en større vækst i 

OG, hvilket indikerer, at virksomheden har været hurtigere til at tilpasse omkostningsforholdet. ALNO har haft 

en ekstrem høj AOH, sammenlignet med Nobia og Ballingslöv, hvilket må henføres til frasolgte materielle 

aktiver i 2008 for at reducere deres investerede kapital og frigøre likvider. Nobias AOH har i analyseperioden 

ligget i et væsentlig højere niveau, sammenlignet med Ballingslöv. Hvilket henføres til en mere stabil 

omsætning, samt en løbende justering af deres investerede kapital
178

. Selve udviklingsmønstret af AOH har 

været ens: begge har oplevet faldende AOH i 2007-09, mens de i perioden 2009-12 har formået at genere 

stigende AOH.  

Dekomponering af NRL 

Ved fortolkning af NLR er det vigtigt at pointere, at der typisk ikke eksisterer et ”lighedstegn” mellem 

lånerenten
179

 og NRL. Det skyldes første og fremmes nettoaspektet
180

, samtidig influeres NRL af øvrige 

finansielle indkomst/udgifter, såsom tab og indkomst på finansielle instrumenter og den effektive skattesats
181

. 

Derfor skal man være forsigtig med for hurtige NRL konklusioner.  I figur 7.11 herunder ses det, at stigningen i 

NLR skyldes en reduceret NRBG, hvilket er en konsekvens af Nobias reducering af deres langsigtede 

gældsforpligtigelser. 

 

Figur 7.11 

Sammenlignes
182

 resultaterne med Ballingslöv (se figur i bilag 1,7), ses det, at begge virksomheder har oplevet 

stigninger i NRL (Nobia stiger med 1 %, hvorimod Ballingslöv stiger med 0,01 %). Samtidig ses det, at Nobias 

NRL er mere volatil, hvilke skyldes at Nobia er mere eksponeret overfor valutaændringer, eftersom Ballingslöv 

har færre investeringer uden for Norden. Derimod ses det, at ALNO har en markant højere NRL end både Nobia 

og Ballingslöv, hvilket skyldes de markant højere finansielle omkostninger
183

. 

DuPont-Pyramiden, niveau 4 

I det efterfølgende foretages der en trend- og common size-analyse af det reformulerede regnskab. Analysen skal 

skabe overblik over, hvilke faktorer der har drevet udviklingen i hhv. omsætningen, NOPAT, NFO, NRBG og 

den investerede kapital. I trendanalysen vil udviklingen i de enkelte poster blive indekseret, mens udviklingen 

                                                           
178 Se de officielle regnskaber i bilag 6.1-6.5 
179 dvs. den vægtede rente på fremmedkapital 
180 Differencen mellem ind- og udlånsrente 
181 Påvirkningen fra den effektive skattesats ses især i 2009 og 2012, hvor Nobia har en effektive skattesats på 94,6 % og 5,8 %.  
182 Se bilag 7.8, for sammenligningsfigur for Alno, Ballingslöv og Nobia 
183 Se de reformulerede regnskaber i bilag 6.1-6.5 
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via common-size analysen vil belyses via de enkelte posters procentdel af omsætningen. Analysen vil give et 

højnet overblik af hvilke drivere, der har drevet Nobias drifts- og finansieringsaktiviteter. Samtidig vil analysen 

blive benyttet som en guideline for den efterfølgende budgettering. I analysen vil der blive lagt vægt på de 

poster, der har største indflydelse på EKF, hvorfor der kun kommenteres på disse poster
184

.  

Trend- og common-size- analyse af resultatopgørelsen 

 

Figur 7.11 

Omsætningsdrivere 

Nettoomsætningen 

Nobias omsætning er de seneste 6 år faldet med SEKm -3.791, som resultat af den verdensomspændende 

økonomiske krise, der i høj grad har ramt Euro-zonen. Omsætningsfaldet er ikke er ligeligt fordelt over de fem 

år, men har været progressivt i perioden 2010-12. Det tyder på, at lavpunktet for omsætningsniveauet endnu ikke 

er nået. Det følgende afsnit vil belyse, hvilke forretningsområder og segmenter, der har forårsaget den faldende 

omsætning. 

Nordic region (se bilag 7.9, for trend-&common size analyse pr. region)
185

 

Den nordiske region er Nobias kernemarked og udgør 43 % af den samlede omsætning. Den finansielle krise 

kapitaliserede sig i starten 2008 (2009), hvor især markederne Sverige og Norge har været en væsentlig årsag til 

den negative udvikling. I perioden 2010-11 har region – mod forventning - vist fremgang som følge af 

forbedringer i markederne Sverige, Norge og Finland. Derimod viser det sig, at det største marked i regionen 

Danmark, stadig ikke er på vækstmæssig niveau med de andre lande. Fremgangen er således drevet af Sverige, 

Norge og Finland.  I 2012 ses der større svaghedstegn fra denne region forårsaget af svagere markeder i 

Danmark, Sverige og Finland. Segmentmæssigt er det - imod forventning - især B2B, der har drevet den positive 

                                                           
184 Af den grund, vil analysen opdeles som budgettering, dvs. omsætningsdrivere, omkostningsdrivere, investerings- og finansiering 

drivere. 
185 Se bilag 7.9, for trend- & common size analyse pr. region 
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fremgang. B2B omsætningen er på vej mod 2007 niveauet, mens B2C omsætning stadig er -9 % nede i forhold 

til 2007 niveauet.  

Continental Europe region (Se bilag 7.9)
186

 

Continential Europe regionen er den mindste målt på omsætning. Siden den finansielle krises indtog i Europa, 

har alle markeder i Continental Europe regionen haft en negativ udvikling. Den frit faldende omsætning i 

regionen, har betydet en nedgang på SEKm -1.567 set over hele perioden. Frankrig - det største marked i 

regionen – er i perioden faldet med SEKm -759 og er den væsentligste årsag til nedgangen i segmentet. Den 

negative udvikling skyldes faldende omsætning i både B2B og B2C, der i 2012 ligger i indeks 53 og 82. 

UK region(se bilag 7.9)
187

 

UK regionen er gået fra at være den største region til at være den næst største region målt på omsætning. Det 

skyldes en nedgang i omsætning på -37 % (SEKm -1970 set over hele analyseperioden). Den væsentlige årsag til 

nedgangen, skyldes faldet i B2B omsætningen på SEKm -1279,5. Derudover oplever UK region også et markant 

fald i B2C segmentet på SEKm -690,5 

Hovedårsagen til faldet i totalomsætningen kan derfor især henføres til regionerne Continental Europe og UK. 

Samlet set, står disse to regioner for 90 % af nedgangen i den totale omsætning. Den væsentligste årsag til 

nedgang i disse regioner kan henledes til nedgang i B2B segmentet. Udviklingen her, har været den væsentlige 

årsag til fald i nøgletallene OG, ROIC og EKF i perioden 2007-09.   

Omkostningsdrivere 

Cost of goods sold 

“Cost of goods sold” har gennemsnitlig udgjort 61,2 % af den samlede omsætning, og er derfor den mest 

betydningsfulde ”omkostnings-driver”. Som det ses i figuren, har produktionsomkostninger været stabilt 

faldende i hele analyseperioden. Største fald kan ses i perioden 2009-12, hvor Nobia har tilpasset deres kapacitet. 

Samlet, i analyseperioden, er produktionsomkostningernes andel af omsætningen faldet med -4,4 %  - fra 62,5 % 

i 2007 til 58,1 % i 2012, samtidig er den absolutte værdi faldet til indeks 71
188+189

.  Dette indikerer, at Nobias 

fokus på operationel effektivisering har en positiv effekt. Produktionsomkostningernes faldende absolutte værdi, 

bidrager positivt til udviklingen i NOPAT og ligeledes til OG, ROIC, SPREAD og EKF, som er den væsentlige 

årsag til en forbedring af disse nøgletal i perioden 2010-12.  

Selling Expenses 

Salgsomkostninger er og har altid været et væsentligt fokusområde for Nobia, da en væsentlig del af 

omsætningen afhænger af deres evne til både at introducere nye designs, og skabe kontakt til slutbrugeren. 

                                                           
186 Se bilag 7.9, for trend- & common size analyse pr. region 
187 Se bilag 7.9, for trend- & common size analyse pr. region 
188 Faldet i produktionsomkostninger skal ses i sammenhæng med lavere salgsaktivitet 
189 Faldet kan samtidig henføres til reducering af kapaciteten 
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Salgsomkostninger er den næststørste omkostningsdriver og har gennemsnitlig udgjort 27 % af den samlede 

omsætning. Set over hele analyseperioden er salgsomkostningernes andel af omsætningen steget med 9,4 % 

(indeks 109 i 2012), dog med en faldende effekt efter 2009, hvor indekset er faldet fra 119 til 109. Denne 

positive udvikling i salgsomkostninger er midlertidigt blevet udlignet af den negative udvikling i 

nettoomsætningen og har medført at salgsomkostningernes andel af omsætningen er steget. Den faldende 

udvikling bidrager ligeledes positivt til udviklingen i NOPAT, OG, ROIC, SPREAD og EKF.  

Depreciation / amortisation & impairment loss on tangible- and intangible assets 

Samlet set er af- og nedskrivning på materielle- og immaterielle aktiver været stigende over analyseperioden, og 

ligger i indeks 103. Dette betyder, at deres andel af omsætningen er steget fra 2,7 % i 2007 til 4,2 % i 2012. Det 

skyldes en markant stigning i ”impairment losses”, som er steget til indeks 1450. Impairment losses er stigende i 

hele analyseperioden og har en enorm stigende tendens, som følge af meget lavt udgangspunkt. Posten har dog 

stort set ingen virkning på regnskabet, da posten har en meget lille absolut værdi. 

Afskrivnings- og amortiseringsposten har været faldende i analyseperioden til indeks 90. Selve udviklingen i af- 

og nedskrivning har været stigende fra perioden 2008-10 for både ”andel af omsætning” og den absolutte værdi, 

mens der i 2011 har været et pludselig fald. Det skyldes Nobias frasalg af butikker og produktionsenheder. Til 

trods for faldende absolut værdi, er af- og nedskrivningernes andel af den totale omsætning steget, grundet den 

negative udvikling i nettoomsætningen. Den samlede af-og nedskrivning har en negativ virkning på NOPAT, 

samt OG, ROIC, SPREAD og EKF.  

EBIT-Margin 
Nobias EBIT har været hårdt presset af den svigtende omsætningen og ligger i indeks 42 (i 2012). Samtidig har 

EBIT-marginen, set over hele analyseperioden, faldet med 3,8 %, med lavpunkt i 2009. Dog har Nobia siden 

2009 formået at vende den negative udvikling og har øget EBIT-Margien med 2,3 %. Denne udvikling skyldes 

især, at Nobia har formå at reducere deres produktionsomkostninger. Til sammenligning viser figur 7.12 

herunder, de historiske EBIT-marginer for Nobia, Ballingslöv, ALNO og Howden Joinery. 

 

Figur 7.12 

I figuren fremgår det at Nobia og ALNO generelt har været hårdere ramt af den finansielle krise, hvilket kan 

forklares af den større eksponering til Continental Europe. Videres ses det at Howdens Joinery har formået at 

generer en relativ stabil EBIT-margin igennem krisen, hvilket skyldes at virksomheden har været hurtigere til at 

tilpasse deres indtægt-omkostningsforhold.  Videre ses det historisk, at det har været muligt at opnår EBIT-
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marginer omkring de 10 %. Hvilket er opnået før en omstrukturering, hvorfor det kan forventes, at der i frem-

tiden ved en høj konjunktur, samt en succesfuld restrukturering, kan resultere i EBIT-marginer højere end 10 %.   

Trend-og common- size analyse af Balancen (Drift)
190

 

 

 

 

Investeringsdrivere 

Intangiable assets 

De immaterielle aktiver har gennemsnitlig set oplevet et fald (indeks 91) set over hele analyseperioden. Den 

faldende tendens skal henføres til Goodwill nedskrivning, hvor især Hygenas Goodwill er nedskrevet med 

SEKm -492 i 2012. På trods af faldende tendens i 2010-12 er denne udlignet af den faldende omsætning, hvilket 

betyder, at de immaterielle aktivers andel af den samlede omsætning har været stigende fra 17,8 % i 2007 til 21,2 

% i 2012. Den faldende tendens i den absolutte værdi har betydet en lavere investeret kapital, og har påvirket 

AOH, ROIC, SPREAD og EKF positivt. 

 

Tangiable assets 

De materielle aktivers absolutte værdi har - set over hele analyseperioden - været faldende til indeks 69. 

Samtidig har andelen været faldende over hele perioden. De materielle aktivers andel af omsætningen er faldet 

fra 18,3 % i 2007 til 16,5 % i 2012, hvilket skyldes Nobias reducering af overkapaciteten. Udviklingen har 

derfor påvirket den investerede kapital negativt, og bidrager derfor positivt til AOH, ROIC, SPREAD og EKF. 

 

                                                           
190 Balancen baseres på gennemsnitstal 

Figur 7.13 
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Inventory 

Varebeholdningen har været faldende over hele analyseperioden, dog mere progressivt i perioden 2010-12. Det 

kan og skal ikke afvises, at dette fald er en konsekvens af faldende omsætning, som har tvunget Nobia til at 

nedbringe varebeholdningen. Jeg anser også faldet som et resultat af den regionale harmonisering
191

, der har 

betydet færre komponenter på lageret. Varebeholdnings absolutte værdi er faldet til indeks 68, samtidig er 

varebeholdnings andel af omsætning faldet fra 8,8 % i 2007 til 7,4 % i 2012. Som de materielle aktiver, har 

udviklingen i varebeholdning bidraget negativ til den investerede kapital og har derfor bidraget positivt til AOH, 

ROIC, SPREAD og EKF. 

 

Account receivables  

Tilgodehavender har overordnet set fulgt udviklingen i omsætningen og har derfor haft et større fald i perioden 

2010-12, hvor posten er faldet til indeks 71. Ligeledes har tilgodehavendernes andel af den samlede omsætning 

oplevet et marginalt fald på -0,6 % fra 9,3 % i 2007 til 8,7 % i 2012. Grundet den finansielle krise, kunne man alt 

andet lige, forvente en stigning, da det kunne forventes, at kunderne havde svært ved at møde deres forpligtig-

elser.  Den nedadgående trend, bidrager (marginalt) positivt til arbejdskapitalens bindingsperiode og Cash-

flow´et. Samtidig har faldet påvirket den investerede kapital negativt, og dermed bidraget positivt til AOH, 

ROIC, SPREAD og EKF. 

 

Accounts payable 

Det interessante ved ”accounts payable” er, at posten har været stigende til indeks 101 i 2011 på trods af, at 

omsætningen er faldet til indeks 81. Det kan indikere, at Nobia i større grad modtager sine leverandør leverancer 

på kredit eller har formået at forhandle nye aftaler med sine leverandører, hvori betalingsfristerne er blevet 

forlænget. I regnskaberne foreligger der ikke informationer, der kan verificere hypoteserne. Den nye One Nobia 

strategi indikerer dog, at Nobia er i gang med at lave nye aftaler med deres leverandører, som vil bidrage positivt 

til cash-flow´et. Udviklingen i accounts payables påvirker den investerede kapital negativt og bidrager positivt til 

AOH, ROIC, SPREAD og EKF.  

 

 

 

 

 

                                                           
191 For større uddybning af regional harmonisering, henvises der til ”strategi” afsnittet. 
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Trend- og common size – analyse af Balancen (Finansiering)
192 

 

 

Finansieringsdrivere 

NRBG 

I figur 7.3 fremgår det mht. rentebærende gæld, at Nobia i højere grad benytter sig af langfristet finansiering. 

Den langfristet gæld er reduceret set over hele analyseperioden og ligger nu i indeks 62. Samtidig har Nobia 

reduceret de korte finansielle forpligtigelser, der er faldet til indeks 49 i 2012. Dog er de korte finansielle for-

pligtigelser steget til indeks 83 i 2012, som følge af stigning i ”Liabilities attributable to assets held for sale” og 

”overdraft facilities”. Faldet i de finansielle forpligtigelser og stigning i kortfristede finansielle aktiver til og med 

2012, har samlet resulteret i et faldt i den nettorentebærende gæld og ligger i indeks 63. Denne udvikling bi-

drager negativt til den investerede kapital, og derved bidraget positivt til AOH, ROIC, SPREAD og EKF
193

. Dog 

har en faldende D/E, en negativ indvirkning på EKF så længe spread´et er positivt. 

Delkonklusion  

Som delkonklusion på regnskabsanalysen og rentabilitetsanalysen, har 

jeg udarbejdet nedenstående figur. Farverne indikerer posternes 

påvirkning af egenkapitalforretningen, hvor der er lagt mest vægt på 

posternes indvirkning sidst i analyse perioden. Da det er en pyramide, 

styres udviklingen af det nederste niveau, er farverne mørkere her. 

                                                           
192 Balancen baseres på gennemsnitstal 
193 Jeg har ikke kommenteret på egenkapitalen da den er gennemgået i de overstående niveauer 

Figur 7.14 
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Budgettering 
I det følgende afsnit foretages der en budgettering af Nobias resultatopgørelse, balance og pengestrøms-

opgørelse. Budgetperioden vil løbe til 2017, hvorefter terminalperioden følger. Der er valgt en relativ kort 

budgetperiode, da Nobia er meget konjunkturfølsom, og usikkerheden ved de estimerede tal øges betragteligt for 

hvert år budgetperioden øges. Jeg er opmærksom på, at en budgetperiode skal dække en konjunkturcyklus og 

afspejle en ”steady state” periode.  Men vurderer, at en femårig budgetteringsperiode er nok til at afspejle en 

konjunkturcyklus og en ”steady state” periode. Budgetopbygningen tager sit udgangspunkt i Thomas Plenborg
194

 

budgettemplate
195

, og giver derfor udelukkende et base-case scenarie. 

Budgetantagelser 

I det følgende udarbejdes budgetantagelser på baggrund af de observationer, der er gjort i den strategiske og 

regnskabsanalyse, samt interview med CEO Morten Falkenberg. Afsnittet opdeles i hhv. omsætnings-, 

omkostnings-, investerings- og finansieringsdrivere. 

 

Omsætningsdriver 

Fremskrivning af omsætningsvæksten i Nobias tre regioner, tager udgangspunkt i den estimerede markedsvækst, 

som er findes i afsnittet ”markedsandele og markedsvækst”. Først præsenteres de overordnede vækstestimater, 

hvorefter der redegøres for Nobias base-case vækstudvikling. 

Omsætning 

I figur 8.1 ses den overordnede markedsvækst for Nobias regioner. Regionsvæksten her, er lig den estimerede 

markedsvækst, under afsnittet ”Markedsandele & Markedsvækst” og afspejler ikke omsætningsvæksten specifik 

                                                           
194 Thomas Plenborg: Professor, Ph.d institute for regnskab og revision CBS 
195 Se bilag 8.1 for template 
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for Nobias. Hvilket skyldes, at Nobia er eksponeret forskelligt imod regionerne, og heraf skal vækstestimaterne 

korrigeres. 

 

Figur 8.1 

Korrektionen af markedsvæksten sker ved, at multiplicere Nobias relative eksponering med overstående 

estimater. I figur 8.2 herunder findes den historiske regionseksponering og den estimeret fremtidige regions-

eksponering. Den fremtidige regionseksponering (2013-2017) er estimeret på baggrund af: 1) Det forventes, at 

den fremtidige omsætningsfordeling vil afspejle den historiske fordeling på længere sigt.  2) Yderligere kan det 

konkluderes - via den strategiske analyse, at BNP tilvæksten for England i budgetperioden ville overgå både 

Norden og Continental Europe (CE). På baggrund af dette forventes omsætningsfordeling, i fremtiden, at være 

mere afhængig af England
196

. 

 

Figur 8.2 

Vækst estimaterne, korrigeret for regionseksponeringen, ses i figur 8,3 herunder:  

 

Figur 8.3 

Da de overstående estimater er baseret på hele køkkenmarked og ikke blot Nobias kerne segmenter, korrigeres 

estimaterne for at gøre dem mere Nobia specifikke. Vækstestimaterne tillægges derfor subjektive Nobia-

specifikke korrektioner, hvorved den reelle base-case vækstudvikling fremkommer. Korrektionerne, som 

fremgår i figur 8.4 herunder, er et produkt af de observationer der er gjort i opgaven. 

                                                           
196 I overensstemmelse med Anders Hansson, se bilag 8.2 
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Figur 8.4 

Generelle korrektioner
197

 

Brandværdi 

Med ”brandværdi/pris” inddiskonteres der en brand-præmie afhængig af konjunkturerne. Denne korrektion 

foretages, da estimaterne er baseret på det totale køkkenmarked, og ikke alene mid-segmentet & luxury-

segmentet, som er Nobias primære segmenter. Det betyder, at Nobia grundet sin massive placering i mid-& 

luxury segmentet, er mere påvirket af konjunkturerne end low- & lower-mid segmentet. Hvorfor der fratrækkes i 

estimaterne et premium-præmie på baggrund af den økonomiske udvikling. På længere sigt - jf. den strategiske 

analyse – forventes en bedring af de makroøkonomiske vilkår, hvorfor der ligeledes indregnes en premium-

præmie.  

Front-end-initiativ 

Jf. Porters værdikæde analysen vil Nobia i 2014 implementere ”front-end-initiativ”, der skal øge salget i B2C-

segmentet.”Front end initiativ” skal bl.a. sikre større effektivitet i butikkerne igennem bedre prisstrategi, ekstra 

uddannelse af personale ( herved bedre relation til kunderne) og bedre indretning af butikkerne. ”Front end 

initiativ” er allerede indført i de fleste Hygena butikker i Frankrig, hvilket ifølge CEO Morten Falkenberg 

allerede viser positive tegn. Denne implementering ventes at bidrage positiv til omsætning, hvorfor der påregnes 

et løft i omsætningen i 2014-16.  

Skift i forbrugsvaner 

Jf. den strategiske analyse, har det europæiske forbrug været faldende siden 2008, hvilket påvirker omsætningen 

i flere brancher. Forbrugerne er blevet mere prisbeviste, hvorfor forbrugerne søger mod lavere prissegmenter. 

Denne udvikling gør sig ligeledes gældende for køkkenmarkedet, hvor der har været en markant fremgang i low-

segmentet, på bekostning mid-segmentet (Nobias primære)
198

. Denne udvikling forventes at foresætte i 2013-14 

og påvirke væksten negativ. På længere sigt - jf. den strategiske analyse – forventes en bedring af de makro-

økonomiske vilkår, hvorfor det forventes at flere slutbrugere vil søge imod mid-segmentet og påvirke væksten 

positivt. 

                                                           
197 De generelle korrektioner bliver fordelt ud på regionerne via den før nævnte fordelingsnøgle 
198 Se figur 2.8 
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Nordiske korrektioner – Nobia specifikke
199

 

Korrektionerne i den nordiske region, er en konsekvens af tre primære faktorer:  

1) I den seneste regnskabsaflæggelse 2012 oplever Nobia faldende omsætning i både B2B og B2C. Beskrevet i 

den strategiske analyse, forventes der en yderligere svækkelse af B2B markedet, hvor især nybyggeri vil påvirke 

Nobias omsætning i 2013 og 2014. Samtidig kan efterspørgslen af renoveringsopgaver i norden (især i DK) blive 

påvirket ved fjernelse af tilskud fra staten i løbet af 2013-2015. Heraf forventes en negativ påvirkning af den 

nordiske vækst på hhv. -1 % i 2013 og -0,5 % i 2014.  

2) Jf. den strategiske analyse, så opleves der stadig faldende huspriser i norden. Især det danske marked oplevede 

fald i hus/lejlighedspriser. Udviklingen udhuler friværdien, som typisk er finansieringskilde ved investering i 

større renoveringsopgaver på huset – og herunder investering i køkkener. Hvorfor der forventes en negativ 

påvirkning af den nordiske vækst på -1 % i 2013 og -0,5 % i 2014.  

3) For at hjælpe den svenske økonomi, indførte regeringen med virke fra januar 2013 en selskabsskat på 22 % 

sænket fra 26 ,3 %. Dette tiltag forventes at påvirke omsætningen positivt med 2 % over de næste to år 

Korrektionerne anses som realistiske på baggrund af observationerne i den strategiske analyse og Morten 

Falkenbergs udtalelse: ”Vi oplever, sammen med et svagt dansk marked, en faldende B2B efterspørgsel på det 

svenske marked, hvor især nybyggeri har været hårdest ramt”
200

. De nordiske korrektioner i 2013 vil samlet 

påvirke den nordiske omsætning med SEKm -77,3. 

Continental Europe korrektioner (CE) – Nobia specifikke
201

 

Korrektionen for CE skyldes krisetegn fra Frankrig og en vedvarende ombygning af Hygena butikker: 

1) Frankrig fik den 20. november 2012, nedjusteret deres kreditrating af Moody´s fra AAA til AA1
202

, hvilket 

bl.a. skyldes faldende vækstudsigter, samt strukturelle udfordringer. Især et stift arbejdsmarked er med til sænke 

forbruget, da virksomheder er tilbageholdende med ansættelser. Frankrig skal indføre reformer, der kan påvirke 

det kortsigtede forbrug negativt. Resultatet forventes at påvirke væksten negativt med hhv. -1,5 % i 2013, -1 % i 

2014 og -1 % i 2015. 

2) Nobia har i Q4/2012 gennemført en omfattende ombygning af Hygenas butikker, hvilket har påvirket 

salget
203

.  Forventer, at denne ombygning vil være positiv for salgsvolumen i fremtiden. Morten Falkenberg 

beskriver effekten således: ”Following the conclusion of the refurbishment programme, the efficiency of the 

stores is higher and we estimatet that we have gained market shares. Hygena is now strongly equipped to 

                                                           
199 Se bilag 8.3, for tabel oversigt 
200 CEO Morten Falkenberg interview  
201 Se bilag 8.3 for tabel oversigt 
202 http://www.business.dk/global/frankrig-mister-oekonomisk-topkarakter 
203 Se Anders Hansson mail, bilag 8.2 
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continue its development towards improved profitability”
204

. Det findes realistisk, at ombygningen vil kunne 

medføre en negativ effekt på -1 % i 2013, hvorefter der findes grundlag for øget vækst med 1 % i 2015, 1,5 % i 

2016 og 2,5 % i 2017.  

Samlet vil korrektionerne påvirke CE-omsætningen med SEKm -94,14 i 2013 og SEKm -25,6 i 2014. 

 

UK korrektioner - Nobia specifikke
205

  

UK korrektionerne henføres til to faktorer: 

1) I 2012 gik Oakworth Joinery konkurs, hvilket medførte et fald i B2B salget i Q4. Konkursen forventes også at 

påvirke omsætningen negativt i 2013, hvorfor der inddiskonteres en negativ vækst på -1 % i 2013.  

2) Jf. den strategiske analyse, har England oplevet et markant fald i B2B-markedet i analyse-perioden. Der er 

ingen tegn på forbedring af B2B, som er bærende for væksten i det engelske køkkenmarked. Derfor er der 

inkluderet en negativ økonomisk effekt i 2013 på -0,5 %.  Samlet vil korrektionerne påvirke omsætningen i 

regionen med SEKm -80,8 i 2013. 

 

Terminal periode 

Terminal væksten sættes til 2 %, hvor de 2 % står for den gennemsnitlige historiske vækst for den europæiske 

BNP
206

.  

Med de overstående korrektioner, fremgår den samlede basecase vækstestimering i figuren 8.5, for Nobia i 

perioden 2013-17. 

 

Figur 8.5 

Slutteligt ganges de estimerede base case estimaterne på de regionsspecifikke omsætninger, hvorved de 

fremtidige omsætningsestimater fremkommer. Som det fremgår af figur 8.5 herunder, så forventes der en 

omsætning på SEKm 12.091 i 2013. Hvis estimatet sammenlignes med Nobias aktieanalytikere forventer de, at 

omsætningen i 2013 vil ligge i intervallet SEKm 11.476 – 13.114
207

, hvor den gennemsnitlige forventning er 

SEKm 11.882, hvorfor et estimat på SEKm 12.091 i 2013, ligger et stykke over gennemsnittet.  

                                                           
204 http://www.nobia.com/Media/Press-releases/20131/Operating-profit-for-Q4-2012-excluding-items-affecting-comparability-expected-

to-significantly-exceed-market-forecasts-Also-goodwill-and-deferred-tax-assets-attributable-to-Hygena-are-impaired/ 
205 Se bilag 8.3 for tabel oversigt 
206 Se afsnittet ”svag BNP udvikling” 
207 Består af 7 analytiker fra: Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, Erik presener, Carnegie og Enskilda 
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Figur 8.6 

Omkostningsdrivere 

I følgende afsnit behandles cost-driverne, hvor der redegøres for de overordnede subtotaler (hhv. Brutto-, 

EBITDA-, EBIT- og NOPAT-margin), samt rationalet bag de individuelle cost-drivers udvikling. De 

fremadrettede estimater tager udgangspunkt i de samlede marginer, som følge af ’One Nobia’ strategien. 

Bruttomargin 

I figuren herunder ses den estimerede bruttomargin, og de estimerede produktionsomkostninger. Figuren viser, at 

bruttomargin har været stødt stigende i perioden 2007-12 pga. faldende produktionsomkostninger.  

 

Figur 8.7 

Som det fremgår af figuren forventes der en forsat stigende brutto-margin fra 42,5 % til 44,5 %. Argumen-

tationen for stigningen er afledt af tre faktorer: 1) jf. den strategiske analyse, arbejder Nobia med at standardisere 

produktsortiment og effektivisere produktionen. Forventer dette tiltag vil reducere omkostningerne med SEKm 

436
208

. 2)Samtidig vil de fast omkostninger udgøre mindre, i takt med en stigende omsætningsvolumen. 3) Som 

nævnt under estimering af omsætningsvæksten anses det for realistisk, at Nobia kan opnår en ”brandpræmie” 

med en forbedret europæisk økonomi.  

EBITDA-margin 

Af figur 8.8 fremgår den estimeret EBITDA-margin, samt de underliggende omkostningsposter. Som det ses i 

figuren forventes der en stigende margin fra 7,9 % i 2013 til 12,5 % i 2017.  

 

 

                                                           
208 Nobia forventer selv, via reducering af produktsortiment og effektivisering af produktionen at kunne hente minimum SEKm 400 og 

maks SEKm 550, se bilag 4.2 

Figur 8.8 
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Selling Expenses
209

 

Salgsomkostningerne udgjorde i det seneste regnskab 31,8 % af den samlede omsætning, hvilket er markant 

højere end gennemsnittet af den historiske periode (27 %). Det skyldes især øgede salgsomkostninger i Hygena 

og faldende omsætning, hvorfor salgsomkostningerne i fremtiden må forventes at have en faldende procentdel af 

omsætning. Salgsomkostningerne forventes at falde til det historiske gennemsnit 27 % i 2016. 

Administrative Expenses
210

 

Administrationsomkostninger indeholder hovedsageligt omkostninger til administrativt personale, ledelsen og 

kontoromkostninger. Historisk set har de administrative omkostninger været stigende fra at udgøre 4,3 % til 6,2 

% af den samlede omsætning. Den stigende tendens skyldes hovedsaligt den faldende omsætning og 

sammenlægningen af Nobia. I fremtiden forventes der en faldende udviklingen i takt med en øget omsætning og 

implementeringen af ”One Nobia” gennemføres. Hvorfor der er budgetteret med en faldende tendens på - 0,2 % 

fra 2013. 

Operating Income/Expenses
211

 

Resultatet af operating income/expenses bidrager marginalt til omsætning, og er meget vanskelig at estimere, 

Derfor budgetteres der med det historiske gennemsnit (fra 2007-12). 

EBIT-Margin 

Da Morten Falkenberg tiltrådte som CEO for Nobia i 2010, indførte han - sammen med sin CFO - et overordnet 

finansielt mål: en EBIT-margin på 10 % i 2014. Morten Falkenberg forventer at kunne præsentere en EBIT-

margin på 7 % i 2014, hvorfor målet om en EBIT-margin på 10 % først opnås i 2015-2017. I figuren herunder 

ses de forventede estimater for EBIT, og EBIT-margin. Som det ses forventes der en EBIT margin på 6,2 % i 

2014, og en EBIT-margin på 10 % i 2017 og i terminalværdien.  Som nævnt, er der budgetteret med en EBIT-

margin på 10 % i terminalen, hvilket teoretisk set betyder at Nobia i al fremtid har en EBIT-margin på 10 %. 

Dette kan virke optimistisk, men skal anskues som en gennemsnitlig EBIT-margin på 10 % og virker ikke som 

en urealistisk antagelse jf. trend & Commens size afsnit ”EBIT-Margin”. 

 

 

Vedrørende posten for af- og nedskrivninger har denne post historisk varieret meget. Store nedskrivninger på 

Goodwill blev gennemført i 2012, som følge af ommøbleringen af Hygena (jf. regnskabsanalysen, SKEm -492 

                                                           
209 Se bilag 8.4 for tabel 
210 Se bilag 8.4 for tabel 
211 Se bilag 8.4 for tabel 

Figur 8.9 
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impairment losses i Hygena). Da Nobia har gennemført nedskrivninger på sine immaterielle goder, forventes der 

ikke flere nedskrivninger i fremtiden, og derfor er posten ikke budgetteret.  Afskrivninger budgetteres med en 

faldende omsætningsandel, som følge af stigende omsætning, til det historiske gennemsnit(7.2 %) i 2017 

NOPAT 

NOPAT har historisk set varieret meget i intervallet 6,5 % - 0,1 %. Jf. nedenstående budgetantagelser forventes 

der en stabil stigende NOPAT gående fra 3,7 % til 7,5 %. NOPAT er, som vist, et resultat af EBIT korrigeret for 

skat på den primære drift. Jf. regnskabsanalysen har Nobias effektive skat varieret meget, hvilket gør det 

vanskeligt at budgettere skattesatsen. Derfor holdes skattesatsen konstant på 22 % (den ny indførte selskabsskat i 

Sverige
212

). 

 
Figur 8.10 

 

Investeringsdrivere 

I det følgende gennemgås de budgetterede investeringsdrivere. Grundet den tidligere nævnte budgetusikkerhed 

ud over de fem år, holdes driverne konstant i terminal perioden (relativt til omsætningen). 

Langfristede driftsaktiver 

 
Figur 8.11 

Jf. ovenstående figur 8.12, er de immaterielle aktivers andel af omsætningen i den historiske periode været 

stigende. Stigningen skal dog henføres til den faldende omsætning, da de immaterielle aktivers absolutte værdi 

har været faldende siden 2009
213

. I 2012 var Nobia nødsaget til at nedskrive Goodwill i Hygena med SEKm -

492, hvorfor der forventes et meget stationært niveau i 2013 og i den resterende periode, hvorfor der budgetteres 

med en konstant udvikling på 18,5 %. 

Mht. til de materielle aktiver budgetteres der, i 2013 med en reduktion af posten med 0,4 % grundet frasalget af 

Marlin og Optifit.. Jf. interviewet med Morten Falkenberg
214

, forventer de at reducere overkapaciteten yderligere 

i 2014 (og evt. 2015) hvorfor der budgetteres med en faldende udvikling til niveau 15,1 %, 

                                                           
212 http://www.nobia.com/Documents/Reports/2012/Q4%20Rapport%202012_ENG%20final.pdf 
213 Jf. Rentabilitetsanalysen 
214 Interview med CEO Morten Falkenberg 35-40 min 
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For de øvrige langfristede driftsaktiver, forventes det, at den stigende omsætning vil medføre en konstant relativ 

reduktion af postens andel af omsætningen. Reduktionen antages at udgøre – 0,1 % årligt fra 2014, således at de 

øvrige langfristede driftsaktivers andel af den samlede omsætning vil falde fra 3,3 % i 2014 til 2,9 % i 2017. 

Kortfristede driftsaktiver 

 
Figur 8.12 

Varebeholdningen har siden 2007-12 varieret i intervallet 6,9 % - 9,2 %, hvor det seneste niveau i 2012 var 7,5 

%. Det antages imidlertid, at beholdningen i denne periode er faldet til et unormalt niveau. Der er derfor 

budgetteret med en stigning på 0,9 % i budgetperioden til 8,5 % i 2017. Det formodes at posten vil stabilisere sig 

på 8,5 %, da Nobia arbejder med at reducere antallet af varenumre.  Tilgodehavender har, som konsekvens af en 

svigtende omsætning, haft en faldende tendens (9,7 % - 7,6 %). I kraft af en forventet øget omsætning i 

budgetperioden, vurderes det, at tilgodehavender vil stige efter 2013 i absolutte værdier. Hvorfor der budgetteres 

med stigende omsætningsandel, til 9,1 % i 2017.  

Mht. periodeafgrænsninger, andre tilgodehavender og rentebærende tilgodehavender, udgør disse poster en 

meget lille andel af omsætning. Hvorfor det er valgt at benytte et historisk gennemsnit. Mht. tax-assets er de 

budgetteret med en faldende tendens igennem budgetperioden, da det forventes at Nobia vil gøre brug af aktivet. 

Driftsforpligtigelser 

 
Figur 8.13 

Leverandørgæld har i den historiske periode varieret i intervallet 6,5 – 8,1 %. Den stigende leverandørgæld har 

været et resultat af en faldende omsætning. Hvorfor det må forventes at leverandørgældens procentandel vil være 

faldende i takt med en stigende omsætning og budgetterer derfor med en årlig rate på -0,2 %. Heraf går 

leverandørgælden fra at udgøre 7,3 % i 2013 til 6,5 % i 2017.  Mht. forudbetalinger fra kunder, har posten været 

faldende siden 2007, som resultat af den svigtende omsætning. Heraf forventes det, at balanceposten vil være 
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stigende i takt med en stigende omsætning. Derfor budgetteres der med en årlig rate på 0,2 %, gående fra 1,4 % i 

2013 til 1,8 % 2017, hvilket betyder at posten ender på det historiske gennemsnit (1,8 %). Mht. posten ”Other 

liabilities”, er posten faldet fra 0,35 % til 0 % i 2012, hvorfor posten ikke er budgetteret. Den udskudte skat er et 

produkt af differencen mellem den faktiske skat (skatteregnskab) og den omkostningsførte skat (resultat-

opgørelsen). Det er vanskeligt at budgettere denne post, hvorfor posten er budgetteres med det historiske 

gennemsnit.  

Posten ”Other provision”, indeholder hensættelser i forbindelse med omstruktureringen og hensættelser til 

garantier.  Historisk har hensættelser til garantier udgjort 0,1 %-0,2 % af den samlede omsætning, hvorfor der er 

budgetteret med 0,1 %. Modsat har hensættelser i forbindelse med omstruktureringen været stigende siden 2010, 

og udgør 2,3 % i 2012. Forventer derfor, at denne post vil være faldende med 0,5 % efter 2013 - i takt med 

færdiggørelsen af implementeringen.  

Finansielle drivere 

I det følgende afsnit gennemgås de finansielle drivere. Som ved investeringsdriverne sættes terminal periodens 

relativ andel lig med det seneste budgetår. 

NRBG (Netto rentebærende gæld) 

 
Figur 8.14 

Nobia har siden 2008 reduceret deres netto-rentebærende-gæld (NRBG) med 44,5 %, hvilket skyldes Nobias 

målsætning om, at reducere rentebærende gæld og heraf sænke den samlede risiko. Af den grund forventes 

NRBGs andel af den investerede kapital at være faldende i budgetperioden. Derfor budgetteres der med en 

faldende tendens på -0,3 % og ender dermed på 34,3 % i 2017. 

Finansielle indtægter/omkostninger, netto 

 

Figur 8.15 

De netto finansielle indtægter/omkostninger er vanskelige at budgettere, da posten indeholder både valuta 

reguleringer, samt øvrige finansielle indtægter/omkostninger. Heraf vil der være år - som i 2007 og 2008 - hvor 

omkostningerne/indtægter er markant højere end andre år. Af den grund budgetteres posten med 5,1 %, som 

repræsenterer gennemsnittet af den historiske analyseperiode. Vedrørende rentebetalinger er der budgetteret med 

2012 niveauet. 

 



68 
 

Sammenfatning  
På baggrund af det ovenstående afsnit ses de samlede budgetantagelser, samt den budgetterede pengestrøms-

opgørelse, resultatopgørelse, og balance, herunder. 
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Figur 9.1 

 

 

Værdiansættelse 

WACC 

Som diskonteringsrente benyttes WACC (Weighted Average Cost of Capital), der tager højde for egen- og 

fremmedkapitalens afkastkrav. WACC beregningen er givet ved følgende ligning: 
 

   
       )  

 

   
   , 

hvor rd, re, E og D er hhv. afkastkravene og markedsværdierne for egen- og fremmedkapitalen, mens T er den 

svenske selskabsskat. Grundet den uvæsentlige værdi af minoritetsinteresser vil der blive set bort fra disse, ved 

fastsættelse af Nobias kapitalstruktur. 

Kapitalstruktur 

Selskabsværdien bestemmes af dets egenkapital (E) og fremmedkapital (D), hvor deres vægtede andele angiver 

virksomhedens kapitalstruktur.  Kapitalstrukturen fastsættes ofte ved en vejning af den driftsmæssige risiko op 

mod den finansielle risiko. Virksomheder, som 

Nobia, der har en meget konjunkturfølsom drift, 

har typisk en lav finansiel gearing, for at balancere 

den samlede risiko
215

.  Til estimering af 

kapitalstrukturen er der valgt at benytte 

markedsværdier, som er beregnet på baggrund af 

                                                           
215 Thomas Plenborg & Søren Nørbjerg: Salgsmodning s.9 
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historiske kurser
216

. For at udlede den markedsbaserede ”Enterprise value”, har jeg været nødsaget til at bruge de 

gennemsnitlige bogførte værdier af NRBG, da Nobia ikke har børsnoterede obligationer. I figuren 9.1 ses det at 

D/EV varierer i intervallet 13,4-37,7 %, mens E/EV varierer i intervallet 86,9-62,3 %, hvilket skyldes, jf. 

regnskabsanalysen, at Nobia benytter mere egenkapitalsfinansiering. Som nævnt, er det vigtig for en 

konjunkturfølsom virksomhed, at afbalancere forholdet og heraf risikoen. Med udgangspunkt i figuren benyttes 

median af D/EV og E/EV for perioden 2007-2012, hvilket giver en kapitalstruktur på: D/EV =35,25 % og E/EV 

= 64,75 %. 

 

Egenkapitalens afkastkrav - re 

Til estimering af egenkapitalens afkastkrav, benyttes CAPM modellen (Capital assets Pricing Model)
217

.  

Definitionen af CAPM er som følger;                ), hvor rf udtrykker tidsværdien af den investerede 

kapital, mens             ) repræsenterer den virksomhedsspecifikke risiko og det forventede merafkast. I det 

følgende afsnit gennemgås de enkelte faktorer, hvilket slutteligt giver et estimat for egenkapitalens afkastkrav. 

Den risikofrie rente - rf 

Da Nobia er en svensk baseret virksomhed og børsnoteret på den svenske fondsbørs, benyttes de svenske 

statsobligationer. Den risikofrie rente i Sverige afspejles i statsobligationernes effektive rente, hvor en nul-

coupon rente obligationen er at foretrække. Det skyldes, at dens løbetid ikke påvirkes af løbende rentebetalinger. 

Den svenske stat har dog ikke udstedt nul-coupon rente obligationer i en passende løbetid, hvorfor der bliver 

brugt en ”normal” statsobligation.  Teoretisk set er den 30-årige statsobligation at foretrække, da den er bedre 

sammenlignelig med den budgetterede cash-flow i terminalperioden
218

. Ulempen ved at benytte den 30-årige 

statsobligation er, at den ofte er mindre likvid, hvilket påvirker kursen og hermed den effektive rente
219

. Derfor 

benyttes den 10årige statsobligationer der udløber i d.14-02-2023, som har en effektiv rente på: 2,07 %
220

 

Beta- βNobia 

Til estimering af Nobias beta-værdi er der udført regressionsanalyser baseret på en gennemsnitlig årlig ”rolling” 

total afkast mellem Nobia vs. OMX Stockholm, Nobia vs. SAX Stockholm, Nobia vs. MSCI EU og Nobia 

vs.MSCI World. Jf. bilag 9.2 ses udviklingen i de fire forskellige markedsindeks og Nobia aktiens totalafkast. 

Som det fremgår af figuren i bilag 9.2, har Nobia-aktien større udsving i totalafkastet, sammenlignet med 

indeksene. Den større votalitet i aktiens totalafkast betyder, at aktionærerne, sammenlignet med markeds-

porteføljerne, forventer et højere afkast. Det kan derfor forventes, at Nobia har beta større end én. I figur 9.2 ses 

                                                           
216 Tim koller, Marc Goedhart og David Wessels: Valuation Fifth Edition, s. 232-237 
217 Ross, Westerfield & Jordan: Coporate finance fundamentals Eigtht edition, s.426 
218 Da man via terminalværdi, teoretisk set, budgetterer med en uendelig tidshorisont. 
219 Christan V.Pedersen & Thomas Plenborg, Statement analysis, s.308-309 
220 www.Riksbanken.se 
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estimeringerne af Nobias Beta-værdier, afhængig af hhv. OMX Stockholm, SAX all share, MSCI EU og MSCI 

World. Beta-værdien er beregnet på baggrund af totalafkastet, for at inkludere dividendebetalinger, som ellers 

ville være gået tabt, hvis beregningen var baseret på af ændringer i aktiekurserne. Fra figur 9.2 kan det 

konkluderes, at forklaringsgraden er markant højere mellem Nobia 

aktien og SAX All Share Stockholm end de tre andre indeks. 

Yderligere kan det ses at forklaringsgraden reduceres for indeksene 

SAX, MSCI EU og MCSI World jo længere analyseperioden er. Til 

estimering af Nobias beta-værdi, benyttes SAX All Share Stockholm, 

da forklaringsgraden er størst i alle tilfælde.  For at skabe 

sammenhæng mellem den risikofrie rentes løbetid og den historiske 

”beta-periode”, benyttes den ’10- årig’ estimerede betaværdi på 2,02. 

Selvom forklaringsgraden er lavere end beta´erne for hhv. den 7-årige og 5-årige historiske periode. 

Justering af den finansielle gearing 

Den overstående beta-værdi bør, jf. Koller et al.
221

, justeres med en industrispecifik beta
222

 (hvilket sikre en 

større forklaringsgrad).  Dette indebærer estimeringer af ”unleveraged” beta-værdier fra flere sammenlignelige 

virksomheder i branchen, hvor den gennemsnitlige beta-værdi vil udgøre den industrispecifikke operationelle 

risiko. Herefter skal den branchespecifikke operationelle beta ”re-leverage” med den pågældende selskabs 

kapitalstruktur (Nobia), for heraf at udlede beta-værdien. Denne fremgang vil være præget af markante fejlkilder 

i Nobias tilfælde grundet: 1) Aktørerne på det europæiske marked er ofte grupper, der opererer i flere markeder - 

ikke blot køkkenmarkedet. Ofte besidder konkurrenterne ikke hele værdi-kæden og konkurrerer typisk ikke på 

samme markeder. Af den grund finder jeg, at der ikke eksisterer nogen virksomheder, der er sammenlignelige. 

Hvorfor en evt. udledning af den branchespecifikke operationelle beta ville være baseret på virksomheder, som 

ikke er sammenlignelig og heraf afvige fra Nobias ”sande” operationelle risiko. 2) For det andet, vil en ”re-

leverage” af den branchespecifikke beta med Nobias kapitalstruktur medføre en undervurdering af Nobias 

egenkapital. Det skyldes den normale anvendelse af følgende to ligninger udledt af hhv. Modiglani & Miller og 

Harris & Pringle: 

1)                    )  (
 

 
)) , 2)               (

 

 
)) 

Ens for begge relationer er, at de forudsætter en gældsfri risiko, hvorfor man tillægger egenkapitalens beta hele 

gældens risiko, som burde have været delt med gældsinvestorerne. Resultatet er en overvurdering af 

egenkapitalens afkast krav. Jf. Thomas Plenborg giver det en fejlbehæftet WACC, og vil undervurdere værdien 

                                                           
221 Tim koller, Marc Goedhart og David Wessels: Valuation Fifth Edition, s. 317 
222 Heraf vil det være muligt at opnå en højere forklaringsgrad 

Figur 9.2 
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af virksomheden. For at undgå denne fejl er det muligt at anvende H&P´s anden beta-relation, der antager, at 

gælden er risikobehæftet. Formlen ser således ud: 

                 )  (
 

 
) 

Relationen forudsætter en estimering af fremmedkapitalens beta-værdi, som kan findes via den direkte – eller 

indirekte metode. Den direkte indebærer, at den pågældende virksomhed har udstedt børsnoterede virksomheds-

obligationer, hvoraf beta-værdien kan udledes. Nobia har imidlertid ikke udstedt virksomhedsobligationer, 

hvorfor dette ikke er muligt. Den indirekte kræver en estimering af lånerenten, som kan bruges til at isolere 

gældens beta-værdi via CAPM. Estimering af lånerenten, kræver dog en sammenlignelig virksomhed, der har 

udstedt virksomhedsobligationer, samt den samme kredit-rating. Som skrevet, er der ikke er nogen sammen-

lignelig virksomhed.  Hvorfor en estimering af gældens beta-værdi via en mindre sammenlignelig virksomhed 

medfører en WACC, som er behæftet med en større afvigelse/fejl end hvis H&P´s første relation benyttes.  

Grundet overstående, har jeg valgt at benytte en alternativ metode til justering. Relationen fremgår af bogen 

”valuation fourth edition” af ”Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels”
223

. I denne relation benyttes der, 

når der ikke eksisterer sammenlignelige virksomheder, ”Smoothing” og beregnes ved følgende formel: 

                               

Hvor konstanterne er udledt af professor Marshall E. Blume i artiklen ”Betas and Their Regression Tendencies”. 

Marshall argumenterer for at Beta værdien har en tendens til at gå mod 1. Med udgangspunkt i overstående 

formel fås herefter en beta-værdi på 1.68.  Til sammenligning benytter Niclas Höglund 
224

 en beta på hhv. 1,25, 

mens Bloomberg angiver en beta på 1,30
225

, dog er betaerne udregnet på baggrund af en regression på OMX 

Stockholm, hvilket kan forklare forskellen.
226

  

Markedspræmien –( E(rm)-rf) 

Markedspræmien angiver det merafkast investorer forventer at få ved investering i markedsporteføljen, og heraf 

svarer markedspræmien til differencen mellem markedsafkastet (E(rm)) og den risikofrie rente (rf). I teorien 

reflekterer markedspræmien den eksisterende markedsrisiko og vil være stigende i perioder med højere risiko, da 

risiko-adverse investorer vil kræve større afkast på deres investeringer. 

”International Center for Financial Researche
227

 har på baggrund af 6.014 besvarelser (de adspurgte er 

professorer og virksomhedsledere) i 2011, estimeret markedspræmien på 56 forskellige lande. I denne 

undersøgelse, estimeres markedspræmien for hhv. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Frankrig, 

                                                           
223 Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels: Valuation Fourth Edition, s.320 
224 Aktieanalytiker fra Swedbank 
225 Se bilag 9.3 
226

 Jf. Min estimering af beta værdier 
227 Working paper: Market risk premium used in 56 countries in 2011; Pablo Fernándes, Javier Aguirreamalloa &Luis Corres 
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Østrig og Tyskland - Nobias primære markeder. Jeg forventer ikke, at markedspræmien har ændret sig markant 

fra 2011 til 2012. Eftersom Nobia AB er en svensk baseret virksomhed og noteret på den svenske fondsbørs, 

benyttes den estimerede markedspræmie for Sverige, som er 5,9 %. Med en markedspræmie på 5,9 % og 

risikofri rente på 2,07 %, antages det implicit, at afkast på markedsporteføljen på 6,97 %.  Ifølge mine 

beregninger har det gennemsnitlige markeds-afkast de seneste 5 år for SAX All Share Stockholm været 5,2 %. 

Hvorfor der således forventes et højere markedsafkast, end det har været tilfældet seneste fem år. 

Estimat for egenkapitalens afkastkrav 

Baseret på de foregående antagelser og estimeringer fås et afkast-

krav for egenkapitalen på 12 % 

 

Fremmedkapitalens afkastkrav - rd 

Fremmedkapitalens afkastkrav er en addition af den risikofrie rente 

og en tillagt risikopræmie: (rf+rs). Afkastkravet kan findes, som 

beskrevet under afsnittet ’finansiel gearing’, via 

virksomhedsobligationer. Dette vurderes ikke til at være pålideligt. 

Estimeringen af fremmed-kapitalens afkastkrav, baseres derfor på 

Nobias historiske regnskabstal. Til estimeringen benyttes rente-

betalinger
228

, da de netto finansielle omkostninger inkluderer 

valutareguleringer o.l.. Som det fremgår af figuren, beregnes 

afkastkravet på gælden til at være 6.1 % 

Opsummering af WACC 

Med udgangspunkt i de fundne værdier og nedenstående WACC 

relation; WACC = 
 

   
       )  

 

   
    , estimereres der en 

WACC´ på 9,46 %. Til sammenligning benytter aktieanalytikerne 

Anders Hanssön og Niclas Hoglund en WACC på hhv. 9,3 % og 9 

%
229

, hvorfor den benyttede WACC ikke virker urealistisk.  

 

Absolut værdiansættelse – DCF & EVA 

På baggrund af overstående budgettering og WACC, foretages der en værdiansættelse af Nobia via den 

diskonterede Cash-Flow model (DCF) og Economic Value Added model (EVA). Begge modeller benyttes, for at 

validere de to fremgangsmåde. Det er således et krav, at modellerne giver samme resultat, da der ellers er en fejl 

                                                           
228

 Se rentebetalingerne i budgettering af netto finansielle omkostninger; figur 8.15 
229 Se bilag 8.2 og 9.3 

Figur 9.3-9.5 
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i værdiansættelsen
230

. DCF modellen bygger på en tilbagediskontering af værdiestimaterne på baggrund af de 

budgetterede fremtidige frie cash-flows, FCFF, og beregnes således: 

        
        

       ) 
 

        

       ) 
 

        

       ) 
 

        

       ) 
 

        

       ) 
  

            

       )
 

 

       ) 
)  

Nutidsværdien beregnes ved en tilbagediskontering af de fremtidige frie cash-flows med WACC, der reflekterer 

de vægtede offeromkostninger til alle virksomhedens kapitalkilder. Som nævnt i den indledende modelkritik, 

kritiseres DCF-modellen for ikke at give et tydeligt overblik af hvor der skabes -og destrueres værdi. Det 

overblik giver EVA, hvilket er begrundelsen for benyttelsen af denne model. EVA modellens nutidsværdi 

bygger på en tilbagediskontering af de budgetteret EVA flows og beregnes således: 

                    
       

       ) 
 

       

       ) 
 

       

       ) 
 

       

       ) 
 

       

       ) 
  

           

       )
 

 

       ) 
)  

EVA er et resultat af NOPAT fratrukket kapitalomkostninger. Såfremt EVA-værdien er positiv udtrykker dette, 

at der er opnået et afkast på aktiverne, der er større end WACC (dvs. positivt afkast), hvorved der skabes værdi. 

Nedenfor ses resultatet af de to absolutte værdiansættelsesmodeller. 

 

Figur 9.6 

På baggrund af de to modeller kan det konkluderes, at primoværdien af EV (Enterprise value) er SEKm 9.292. 

Herefter korrigeres der for den nettorentebærende gæld SEKm 1.538, samt minoritetsinteresser SEKm 5. Hvoraf 

egenkapitalsværdien beregnes til SEKm 7749. Nobia AB har d. 11/04-2013 udstedt 175.293.458 aktier, hvilket 

divideres med den estimerede egenkapitals værdi. På den måde fås et base-case estimat for én Nobia aktie på 

SEK 44,2. Nobia aktien handles d.11/04-2013 til kurs SEK 34,6, hvorfor der med et kursmål på SEK 44,1 kan 

konkluderes, at aktien handles til en discount på SEK 9,6. Der er blandt Nobias aktieanalytikere stor variation i 

                                                           
230 Thomas Plenborg & Christian v.Petersen, Financial statement analysis edition 1, s.272-275 
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deres estimater af Nobias kursværdi. Minimum og maksimum er hhv. SEK 34
231

 og SEK 50
232

, mens den 

gennemsnitlige kursværdi er SEK 42. Hvorfor den estimeret kursværdien ligger i den højde ende, men virker 

realistisk. 

Følsomhedsanalyse 
For at kunne tolke på de overstående værdier, og hvorledes modellerne påvirkes af variationer i de under-

liggende variabler og robusthed overfor, er der gennemført en 

følsomhedsanalyse. Da DCF-modellen anses for at være den 

bærende model, vil følsomhedsanalysen udelukkende blive 

gennemført på denne. De afhængige variabler i 

følsomhedsanalysen er NOPATTerminal, FCFFTerminal, WACC og 

terminalvæksten. DCF-modellens følsomhed overfor disse 

variabler gennemføres ved at foretage +/- 20 % variation i de 

førnævnte variabler
233

. Udfra figur10,1 til højre kan det 

konkluderes, at DCF-modellen påvirkes i mindre grad af 

terminalvæksten, mens ændringer i WACC, NOPATTerminal og 

FCFFTerminal har en betydelig indflydelse på aktiekursen i intervallet +/- 20 %
234

. 

Best/Worst-case 

Via overstående følsomhedsanalyse kan det konkluderes, at WACC og NOPATTerminal har størst indflydelse på 

aktiekursen. Derfor vil der på baggrund af ændringer i disse variable, blive udarbejdet et Best/Worst-case 

scenarie. Da de hidtidige beregninger tager udgangspunkt i en ”alt andet lige” antagelse er det muligt, at belyse 

hvordan DCF-modellen påvirkes af en simultan ændring af de to variabler, og herigennem opnå en bedre 

forståelse af intervallet for aktiekursen. I figur 10.2 herunder ses udviklingen i aktiekursen ved en simultan 

ændring af variablerne NOPATTerminal og WACC. Det kan konkluderes at, ved en simultan ændring af de to 

variabler i intervaller +/- 20 % vil kursen bevæge sig i intervallet SEK 25,9 – 77,6.  

 

                                                           
231 Kursværdi på SEK 34, er estimeret af Danske Bank analytiker, Anders Hanssön 
232 Kursværdi på SEK 50, er estimeret af SEB analytiker, Anders Trapp 
233 Under antagelsen om ”alt andet lige” 
234 Se bilag 10 for hele Følsomhedsanalysen 

Figur 10.1 

Figur 10.2 
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Best-case scenariet (SEK 77,6) er en situtaion, hvor de interne og eksterne faktorer udvikler sig mere gunstigt 

end først antaget. Eksternt udvikler den europæiske BNP-realvækst sig væsentlig bedre end vurderet af IMF, og 

investeringsraten  udvikler sig samtidigt bedre. Herudover formår Nobia at penetrer nye marked med stor succes 

(her tænkes på BRIK-landene). Ydermere antages det, at turn-around af Hygna og front-end initivernes 

estimerede påvirkning af EBIT er undervurderet. Internt vil effektivisering af produktionen og reducering af 

produkt-sortimentet give en stor forbedring indtægt- og omkostningsforholdet, og påvirker EBIT markant mere 

end først antaget. Hertil kommer uforudsete og betydelige synergier i omstruktureringen.  

Worst-case scenariet (SEK 25,9) er situationen, hvor de interne og eksterne forhold er overvurderet. Makro-

økonomisk er konsekvenserne af den sydeuropæiske gældskrise og en afledt nulvækst i den europæiske BNP
235

 

undervurderet. Samtidig antages det, at turnaround af Hygena og front-end initiativerne fejler. Herudover formår 

Nobia ikke at effektivisere produktion og reduktion af produktsortimentet sker ved udelukkelse af bærende 

produkter. Ydermere formår Nobia ikke at udnytte stordriftsfordele.  

Relativ værdiansættelse – EV/EBITDA 

Pendanten til de absolutte værdiansættelser er de relative værdiansættelser. Den relative værdiansættelse udføres, 

i dette tilfælde, for at give de estimerede værdier via de absolutte værdiansættelser et ”sanity check”. Den 

relative værdiansættelse udføres på baggrund af en række sammenlignelig, børsnoterede virksomheder. For at 

minimere forskelle i regnskabspraksis, benyttes en EV/EBITDA multiple. Derved sikres det, at forskelle i af-

skrivninger, skat og finansielle omkostninger fjernes, hvorved den rene drift står tilbage. Er opmærksom på, at 

EV/EBITDA ikke eliminerer alle forskelle i virksomhedernes regnskabspraksis, men mener alligevel, at de giver 

et godt grundlag for at drage overordnede konklusioner.   

Peer group 

Som nævnt under WACC afsnittet, er det ikke muligt at finde en fuldstændig sammenlignelig børsnoteret virk-

somhed. Jeg har derfor valgt at dele peers´ne op i 3 grupper: 

Peer-group 1: er virksomheder som opererer i samme branche, men har ikke den samme driftsrisiko, produkt-

sammensætning og geografiske sammensætning.  

Peer-group 2: er internationale virksomheder, som opererer i sammenlignelige markeder og ”ejer” samme 

værdikæde. 

Peer-group 3: er virksomheder, der sælger til eller opererer i byggesektoren.  

Har hovedsaligt valgt svensk baserede virksomheder, der opererer på det internationale marked for at øge 

sammenligneligheden. Via ovenstående peer-groups vurderer jeg, at flere sidder af Nobias business model bliver 

indirekte afspejlet i analysen.  

                                                           
235 Især BNP vækst i Norden, England og Frankrig 
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Peer group 1 

Består af virksomheder, som operer i samme branche og inkluderer; (Da ballingslöv er privat ejet, er det ikke 

muligt at benytte virksomheden i Peer group-analysen) 

 Howden Joinery (engelsk producent og distributør af køkkener) 

 ALNO AG (tysk producent og distributør køkkener) 

Peer group 2 

Består af virksomheder, hvis produkter ikke direkte kan sammenlignes med Nobias produkter, men  opererer på 

sammenlignelige markeder og inkluderer: 

 Electrolux (international producent og distributør af ’household appliances’ til både private og 

professionelle kunder) 

 Husqvarna (international producent og distributør af ’outdoor power tools’ til både private og 

professionelle kunder) 

 Svedberg (svensk producent og distribution af badeværelser til både private og professionelle kunder) 

Peer group 3 

Består af virksomheder, hvis produkter ikke kan sammenlignes med Nobias, men afspejler salg til 

byggesektoren. 

 Lindab International (international producent og distributør af systemløsninger, primært af stål til 

forenkling af byggeri og forbedring af indeklima) 

 Byggmax (nordisk distributør af byggemateriale) 

 Hexpol (international producent og distributør af plastic, gummi og polyuretaner) 

 Fagerhult (international producent og distributør af lyssystemer til både private og professionelle 

kunder) 

EV/EBITDA 

I figur 10.3 nedenunder ses EV/EBITDA multipler for de udvalgte peers. 

 

Figur 10.3-10.5 
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I figur 10.4 (øverst højre), er de tre peers grupper vægtet for at komme frem til en basecase EV/EBITDA 

multiple. Peer group 1´s relativ høje vægt skyldes, at de opererer i den samme branche som Nobia. Howden og 

Alno opererer primært det engelske, tyske og franske marked, hvorfor de ikke repræsenterer det nordiske 

marked. Peer group 2´s relativ lave vægt skyldes, at de opererer i brancher, der er sammenlignelig med 

køkkenbranche, men mangler produkt sammenlignelighed og forrentning. Peer group 3´s relative lave vægt 

skyldes, at de primært opererer i byggebranchen, og skal primært repræsenterer Nobias B2B-segment.  Med 

udgangspunkt i ovenstående basecase udregnes den estimerede værdi af egenkapitalen, og heraf aktiekursen. 

Figur 10.5 (nederst højre) viser, at værdien varierer i intervallet SEK 35,1-48,6 med en base-case på SEK 41,0. 

Intervallets minimum og base-case stemmer pænt overens med følsomhedsanalysen, mens maksimum placerer 

sig en del under følsomhedens best-case scenarie. Intervallet stemmer derimod pænt overens med Nobias 

aktieanalytikeres kurs interval
236

. Base-case scenariet  på SEK 41,0, er SEK 3,2 lavere end den udledte absolutte 

værdi, mens den estimerede kurs er SEK 6,4 højere sammenlignet med kursen d. 11/04-2013. Det vurderes 

derfor, at den relative værdiansættelse verificerer validiteten af min primære værdiansættelse
237

. 

Delkonklusion 

I ovenstående afsnit blev værdien af én Nobia-aktie estimeret på baggrund af to kapitalbaserede værdi-

ansættelsesmodeller (DCF og EVA), og en relativ værdiansættelsesmodel (EV/EBITDA), der benyttes som et 

”sanity check”. Inden nutidsværdien kunne beregnes via af ovenstående modeller, var det nødvendigt at beregne 

Nobias specifikke risiko, og diskonteringsfaktor, WACC. WACC er et vægtet mål for egenkapitalens og 

fremmedkapitalens afkastkrav. Afkastkravet for egenkapitalen blev fastsat til 12,0 % via CAPM-modellen, mens 

afkastkravet for fremmedkapitalen blev estimeret til 6,1 %, via rentebetalingernes procentdel af den 

rentebærende gæld. Egen- og fremmedkapitalens afkastkrav blev herefter multipliceret med deres respektive 

andel af den investerede kapital (D/EV =35,25 % og E/EV = 64,75 %). Hvor af WACC, med en skatte procent 

på 22 %,  blev udregnet til 9,46 %. Med fastlæggelse af WACC blev nutidsværdierne af FCFF- og EVA-

værdierne i budgetperioden og terminalen beregnet. Terminalperiodens nutidsværdier udgjorde hhv.(DCF) 75, 7 

% og (EVA) 43,8 % af ”Enterprise value” (SEKm 9278), mens budgetperiodens nutidsværdier udgjorde hhv.( 

DCF) 24,3 % og (EVA) 11,3 %. Enterprise value blev herefter korrigeret for den nettorentebærende gæld og 

minoritetsinteresser, hvilket resulterer i en egenkapitalsværdi pr. 11-04-2013 på SEKm 7749. Egenkapitals-

værdien er herefter divideret med antal udestående aktier (175,3 millioner aktier), hvorved en base-case værdi af 

én Nobia aktie pr. 11-04-2013er beregnet til SEK 44,2.  

                                                           
236 Se den absolutte værdiansættelse  
237 Validiteten - en værdiansættelse er subjektivt, og der findes ikke en korrekt værdi, hvilket vi også kan se af værdispændet blandt 

Nobias aktieanalytikere. 
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Af følsomhedsanalysen kan det konkluderes, at hhv. WACC og NOPAT (i terminalperioden) har den største 

indflydelse på kursværdien. Disse variabler er benyttet - igennem en simultan ændring i intervallet +/- 20 % - til 

at udlede best- & worst-case scenarier. Best-case scenariet viste en aktieværdi på SEK 77,6, mens worst-case 

viste en aktieværdi på SEK 25,9. Til sanity-check af DCF- og EVA-værdierne gennemførtes en relativ værdi-

ansættelse via multiple EV/EBITDA. Af mangel på sammenlignelige virksomheder blev Peers-grupperne opdelt 

i tre grupper, der indirekte skulle afspejle alle sider af Nobias business-model. Via peer-group analysen er der 

fastlagt en maks./min. Værdi på hhv. SEK 48,6, og SEK 35,1, samt en base-case værdi på SEK 41,0. Base-case 

værdien svarer til en difference på SEK 3,2 fra den estimeret absolutte aktieværdi. Hvilket verificerer validiteten 

af den primære værdiansættelse.  Nobia aktien lukkede pr.11-04-2013 i kurs SEK 34,6, hvorfor der med er base-

case estimat på SEK 44,2 kan konkluderes, at Nobia aktien handels til en discount på 21,7 % (SEK 9,6). 

Konklusion 
Formålet med den ovenstående afhandling er en værdiansættelse af den svenske koncern Nobia AB pr. 11-04-

2013. Indledningsvis gives et overblik af Nobia-koncernens brands, markeder, strategi og konkurrenter. Det ses, 

at Nobia opererer i tre hovedregioner: Nordic, Continental Europe og UK, hvor Nordic er den største region, der 

generer 43 % af den samlede omsætning. Af den samlede omsætning, generes en signifikant andel af omsæt-

ningen i Europa (97-98 %), hvor de største markeder er England (33 %), Danmark (14,1 %) og Frankrig (11,9 

%). De nærmeste konkurrenter er Ballingslöv, Nobillia, Howdens og Alno, hvoraf der findes største sammen-

lignelighed mellem Ballingslöv og Alno. Efter det indledende overblik, begynder den egentlige værdiansættelse 

af Nobia og besvarelse af delspørgsmålene.  

Først besvares delspørgsmål 1: ” Hvilke faktorer på et makro- og mikro-økonomisk niveau vil påvirke Nobias 

fremtidige vækst og strategiske position”. Her benyttes to eksterne modeller (PEST og Porters Five Forces), samt 

én intern analysemodel (Porters værdikæde). PEST-analysen viser at diverse politiske og økonomiske forhold, 

herunder rentenedsættelser og stimulipakker, samt politisk uro i Europa, præger Nobias omverden. Økonomiske 

set, er den svage fremtidig europæiske BNP-udvikling, sammen med den europæiske gældskrise, stigende 

arbejdsløshed og faldende huspriser, en markant trussel mod den markro økonomiske udvikling. Den begrænser 

forbrugernes disponible indkomst og reducerer Nobias vækstmulighed i deres vigtige mid-segment. Yderligere 

kan det konkluderes, at BRIK- og andre vækstlande tilbyder en væsentlig vækst mulighed, da landene oplever 

stigende BNP/indbygger og import, som forventes at fortsætte i perioden 2013-2017.  I undersøgelsen af de 

sociale forhold, kan det konkluderes at et stigende antal forbrugere anser køkkenet som et vigtigt ’socialt rum’, 

men samtidig, under krisen, har flere forbrugere skiftet fra mid-segment til low-segmentet, hvilket udgør en 

trussel for Nobia. 

Ports Five Forces analysen viser, at Nobia befinder sig i en branche med høje adgangsbarrierer, hvor brand-

værdi og differentiering er vigtige elementer. Analysen viser også, at ”simple” leverandører har en relativ høj 
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forhandlingsmagt, mens ”avancerede” leverandører har en moderat forhandlingsmagt. Endvidere kan det kon-

kluderes, at B2C-kunderne i low-, lower & mid-segmentet har en høj forhandlingsmagt pga. relativ lave ”switch 

costs”. Modsat er upper- & luxury-segmentets forhandlingsstyrke moderat pga. innovation, brandværdi, kvalitet 

og design. På B2B-segmentet har nybyggeri og DIY-kæder en høj forhandlingsmagt, hvorimod møbel- og indi-

viduelle køkken-kæder har en moderat forhandlingsstyrke, da de er afhængige af image, kvalitet og design. 

Slutteligt konkluderes det, at konkurrenceintensitet på det europæiske køkkenmarked er høj. 

Porters værdikæde-analyse viser, at optimeringen af Nobia’s indkøbsfunktioner og opbygning af et homogent 

produktsortiment, har betydet en reduktion i antal materialesammensætninger, dimensioner og designs med hhv. 

66 % og 77 %, hvilket danner et grundlag for bedre udnyttelse af stordriftsfordele. Dog anses færre leverandører, 

som en mindre svaghed, men opvejes af bedre udnyttelse af stordriftsfordele. Produktionsmæssigt er reduktion af 

overkapacitet og implementeringen af et homogent sortiment positiv. Styrken her, ligger især i implementering 

af produktionsuafhængighed, hvor tilbageværende produktionsenheder kan producere til alle brands. Modsat 

anses den geografiske beliggenhed af produktions- og logistikenhederne som en svaghed. Produktionen foregår i 

højtlønnende lande og placering af logistikcentrene bør genovervejes i forhold til den geografiske omsætnings-

sammenhæng. Det konkluderes endvidere, at de manglende differentieringsstrategier for Nobias brands, giver 

intern kannibalisering, hvilket er en svaghed. Modsat besidder Nobia mange brands, med stor brandværdi, der 

sammen med Nobias sammensætning af salgskanaler, som giver virksomheden en betydelig styrke. 

Efter den strategiske analyse, besvares delspørgsmål 2: ”Hvordan har Nobias regnskabsmæssige udvikling 

været i periode 2007-2012?” vha. en regnskabs- og rentabilitetsanalyse. Nobias regnskaber blev reformuleret for 

at eliminere ”støj-kilder”, som kan påvirke rentabilitetsanalysen og heraf værdiansættelsen. Rentabilitetsanalysen 

viser, at EKF - på trods af et fald på 10,5 % i analyse-perioden - har været stigende EKF siden 2009 til 13,88 % i 

2012. Den stigende EKF skyldes hovedsagelig stigning i ROIC (som følge af markant vækst i OG, og en reduc-

eret investeret kapital), som er steget fra 0,3 % i 2009 til 11,1 % i 2012. Stigningen skyldes, at Nobias har reduc-

eret deres produktionsomkostninger (via omkostningseffektivisering, reduktion af produktionsenheder og 

arbejdspladser). Sluttelig viser Dupont-Pyramiden niveau 4 (Trend - & Common size analyse), at den primære 

årsag til det markante fald i EKF er en væsentlig reduktion af omsætningsniveauet i Continental Europe og 

England (står for 90 % af nedgangen i den totale omsætning). Hvor reduktionen hovedsagligt skyldes nedgang i 

B2B segmentet. 

Med den strategiske analyse og regnskabsanalysen besvares delspørgsmål 3: ”Hvordan forventes den 

regnskabsmæssige udvikling at være de kommende år”. Der benyttes en relativ kort budget-periode, da Nobia er 

markant eksponeret overfor konjunkturudsving, hvorfor usikkerheden i budgettallene vil være progressivt stig-

ende med en længere budgetperiode. Både den historiske og budgetperioden, vurderes lang nok til at afspejle en 

”steady-state” periode(Budgetperioden løber over fem år 2013-17). Af budgetteringen fremgår det, at der 
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forventes en omsætningsvækst på hhv. -2,0%, 0,2%, 1,6%, 2,6 % og 2,8 % i perioden 2013-2017. Denne 

omsætningsvækst er baseret på den fremtidige markedsvækst, der er estimeret i afsnittet ”markedsandele og 

markedsvækst”. Disse estimater er beregnet på baggrund af CSIL-rapporten opgørelse af markedsvolumen i 

2012, der efterfølgende fremdiskonteres med udviklingen i BNP, Investeringsprocent og ”Major consumer 

appliance”. Markedsvæksten korrigeres herefter for Nobias relative eksponering fordeling, samt subjektive 

korrektioner. Til grund for de subjektive korrektioner ligger: 1) Svag udvikling i de nordiske lande (svagt ny-

byggeri i Sverige, faldende/stagnerende huspriser). 2) Recessionslignende tilstande i Frankrig (det største 

marked i Continental Europe, negativ påvirkning), modsat forventes der en succesfuld turn-around af Hygena. 3) 

På det engelske marked vil Oakworth Joinery’s konkurs påvirke omsætningsvæksten negativt.  Videre forventes 

det, at Nobias implementering af produktionsuafhængighed, effektivisering af indkøb, standardisering af 

produktdesign og reducering af overkapacitet vil medføre en kontinuerlig forbedring af bruttomarginen gående 

fra 42,5 % i 2013 til 44,5 % i 2017. Den udvikling vil samtidig forbedre NOPAT gående fra 4,3 % i 2013 til 7,7 

% i 2017. Dette sammenholdt med relativ beskeden investeringsaktivitet, ventes at generere et stigende frit cash-

flow i 2013-2017. 

Med den gennemførte budgettering, besvares delspørgsmål 4: ”Hvilken risiko er der forbundet med en 

investering i Nobia”. Dette delspørgsmål besvares ved estimeringen af WACC. WACC er estimeret til 9,46 % 

på baggrund af en kapitalstruktur på (E/(D+E)) = 64,25 % og (D/(D+E)) = 35,75 %, hvor egenkapitalens og 

fremmedkapitalens afkastkrav blev estimeret til hhv. 12,0 % og 6,1 %.  

Med udgangspunkt i budgetteringen og den estimeret WACC er det muligt at besvare specialet overordnede 

problemstilling. Værdien af én Nobia aktie, findes ved at tilbagediskontere FCFF og EVA værdierne, hvor 

nutidsværdierne korrigeres for NRBG og Minoritetsinteresser. Hvilket giver en estimeret egenkapitalsværdi på 

SEKm 7749. Egenkapitalsværdien er herefter divideret med antal udestående Nobia aktier (175,3 mio. stk.) og 

giver en base-case værdi af én Nobia aktie pr.11-04-2013 på SEK 44,2.  

Følsomhedsanalysen viser, at WACC og NOPAT i terminalperioden er de variabler, der har størst indflydelse på 

aktieværdien. Disse variabler anvendes til at estimere en best- og worst case scenarie ved en simultan ændring af 

variablerne i intervallet +/- 20 %. Best- og worst case scenarier viser en værdi på hhv. SEK 77,6 og SEK 25,9.  

Et ”sanity check” er foretaget af de estimerede værdier i DCF og EVA via en relativ værdiansættelse 

(EV/EBITDA-multiple). Det er ikke muligt at finde virksomheder, som er fuldstændig sammenlignelig. Derfor 

foretages der en peer-group analyse baseret på 3 grupper, der hver især indirekte afspejler Nobias business 

model. Via denne analyse estimeres en maks/min værdi på hhv. SEK 48,6 og SEK 35,1, samt en base-case værdi 

på SEK 41,0, hvilket verificerer validiteten af den primære værdiansættelse. Nobia aktien lukkede pr.11-04-2013 

i kurs SEK 34,6, hvorfor der med en kursværdi på SEK 44,2, kan konkluderes, at aktien handles til en discount 

på SEK 9,6 (21,7 %).  Min anbefaling vedr. Nobia aktien er: køb. 
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Bilag  
Bilag 1 - indledning 
Bilag 1.1 Uddybning af Preben Baggers strategi 

På baggrund af de seneste års fald i omsætning og indtjening har Nobia valgt at konsolidere virksomheden, for at 

skabe en mere homogen gruppe og udnytte stordrift fordele. Den nye strategiske orientering, blev introduceret i 

2008 af den daværende CEO Preben Bagger. Preben Bagger lancerede en ny strategi der havde fire strategiske 

hovedpunkter, hvis hovedformål var at øge profitabiliteten: 1) ”Mult-brand & Multi channel-strateg”- udvikle 

salgskanaler, som skal skabe større penetrering af markeder og sikre større markedsandele, samt sikre flere 

afsætningsmuligheder, 2)Low product cost, reducering af omkostninger, skal ske ved harmonisering af 

komponenter og konsolidering af produktion, der samtidig skal øge udnyttelsen af stordriftsfordele, 3)Profitable 

growth, vækst skal skabes igennem organisk vækst, ved at forbedre brandstrategier og distributionskanaler, 4) 

Decentralised responsibility fore profability, den enkelte enhed har større indsigt i marked og skal have større 

fleksibilitet til tilpasse sig deres marked og vil derfor også få ansvaret for lønsomheden
238

. 

Bilag 1.2 Alno & Ballingslöv udvikling i omsætning og pr. region.  - Ejerskabsstrukturen for NOBIA 

  

Bilag 2- PEST analyse 

Bilag 2.1 Konstruktionsoutput & Opsparingsprocenten 

Figuren herunder viser konstruktionsoutputtet, som et udtryk for aktiviteten i konstruktionsbranchen. 

                                                           
238

 Nobia årsrapport 2008 s. 13-18 
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Bilag 2.2 Mail fra Nobias, Innovation Director 

 

 

Bilag 3- Porters Five Forces 

Bilag 3.1 Det Europæiske køkkenmarked 
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Bilag 3.2 Sammenhæng imellem råvarepriser og produktionsomkostninger 
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Bilag 4- Porters værdikæde analyse 

Bilag 4.1 Ny struktur af indkøbsfunktionen 

 

Bilag 4.2 Nobias plan, for hvorledes der vil nå en EBIT-margin på 10 % og heraf besparelser. 
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Kilde: Nobia Capital market day 2011 

 

Bilag 4.3 Produktionens overkapacitet 

 

Kilde: Nobia Capital market day 2011 
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Bilag 4.4 Fordeling og Placering af Produktionsenheder 

 

Bilag 4.5 Mail fra Nobias Head of manufacturing 
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Bilag 4.6 Fordeling af B2C salgskanaler pr. region. 

 

 

Bilag 4.7 Salgsfordeling af køkkener pr. salgskanal 

 

Kilde: Center for Industrial Studies 2010 



92 
 

Bilag 5- Markedsvolumen og Markedsvækst 

Bilag 5.1Exchange Rates 

 

Bilag 5.2 Korrigeret BNP og Major consumer appliance  
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Bilag 6- Regnskabsanalysen 

Bilag 6. 1 Nobias officielle resultatopgørelse & Balance 
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Bilag 6.2 Alnos Officielle resultatopgørelse og Balance 

 



96 
 

Bilag 6.3 Alnos reformuleret resultatopgørelse og Balance 
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Bilag 6.4 Ballingslöv officelle resultatopgørelse og Balance 
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Bilag 6.5 Ballingslöv reformuleret resultatopgørelse og Balance 
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Bilag 6.6 Reformuleret egenkapital 

Egenkapitalen er reformuleret med henblik på at identificere indtægter & omkostninger, som er posteret på 

egenkapitalen (dirty surplus poster), der ellers skulle have været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Bilag 6.7 Note Af-og nedskrivning: Tabel oversigt 

 

 

Bilag 6.8 Note: Skat af EBIT 

 



100 
 

Bilag 7-Rentabilitetsanalyse 

Bilag 7.1 Oversigt over rentabilitetsnøgletal 
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Bilag 7.2 Korrektion af Minoritetsinteresser 

 

Bilag 7.3 Dekomponering af SPREAD og FGEAR 

 

 

Bilag 7.4 Dekomponering af OG og AOH 

 

 

Bilag 7.5 Sammenligning af ROIC 
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Bilag 7.6 Sammenligning af SPREAD efter skat & FGEAR 

 

Bilag 7.7 Sammenligning af AOH & OG 

 

Bilag 7.8 Sammenligning af NLR 
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Bilag 7.9 Trend - & Commonsize for Nobias regioner 

Nordiske-region 

 

Continental Europe-region 

 

UK-region 
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Bilag 8 - Budgettering 

Bilag 8.1 Thomas Plenborg´s budgettemplate 
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Bilag 8.2 Aktie analytiker: Anders Hanssön 

 

Bilag 8.3 Uddybende korrektioner for Norden, CE, UK og Generelt 
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Bilag 8.4 Budgettering: Selling-, Administrative- & Operating Expenses  

 

Bilag 8.5-NWC 

 

Bilag 9 -WACC  

Bilag 9.1 Kapitalstruktur-Bogførte værdier 
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Bilag 9.2 Udvikling i totalafkast – Nobia, OMX Stockholm, SAX ALL share, MSCI EU og MSCI World 

 

Bilag 9.3 WACC-Risikofri rente og Bloombergs Beta værdi 
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Bilag 9.4 Aktie Analytiker: Niclas Höglund 

 

Bilag 10- Følsomhedsanalyse 

 

Bilag 11- Interview CEO Morten Falkenberg 
 


