
Executive summary

The purpose of this thesis is to determine the fair value of the German company Kontron AG. This 

will be done using the discounted cash flow model. The value obtained using this theoretical correct 

model will be compared with a multiple EV/EBIT. A peer group valuation requires a sample group of 

comparable companies. This was done using a database called corporate focus screener. 

The company does business in seven segments: infotainment, telecom, automation, energy, medical, 

government, transportation. Except energy and telecom, the others are hurt be the crises. But in the 

future ECT business will likely see some double digit growth in revenue. The reason is that ordinary 

manufacturing companies will be forced to reduce manufacturing costs. One way to do this is by 

outsourcing non-core technology to Kontron and other ECT companies. 

After the strategy was laid out a budget was next. The budget will forecast the value drivers like EBIT 

margin, and also cost drivers.  

The Weighted average cost of capital (WACC) was estimated to 9.03 %. To get to that number I used 

a beta value of 1. This was found be common sense method and by comparing beta values from peer 

group companies. The ECT industry has relatively low beta values, some of the companies was below 

1 including Kontron according to Bloomberg’s website.  

The value of the equity was 642 million euro which corresponds to a share price of 12.64. The 

Kontron share price is currently trading around 8 euro per share. That means that the company is 

undervalued about 37 %.  

The strategic analysis showed that Kontron AG is hurt by the current economic crises. Long term 

growth is expected to be positive. But it also showed that Kontron has a very broad product portfolio. 

Kontron profitability in the past has showed steady growth in return on invested capital but in 2008 

the growth has flattened. But this is only a temporarily phenomena and the ROIC will again, in the 

near future increase to acceptable levels. At least that is what most financial analysts except will 

happen.  
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Indledning

Aktie investering i Danmark er blevet en stadig mere acceptabel måde at anbringe sine frie midler og 

eller sin pensionsopsparing. Ifølge Danmarks statistik har op mod 1 mio. danskere prøvet at investere 

i aktier, 1 men det er ikke et risikofrit værdipapir som f.eks. statsobligationer. Man bør derfor have et 

minimum kendskab til, hvordan aktiemarkedet fungerer og hvorledes prisen på et selskabs aktie 

bestemmes. Selvom aktieinvestering ikke er risikofrit, så findes der værdipapirer som er mere 

risikobetonede end aktier. Den engelske betegnelse for et aktieselskab hvis værdipapirer er noteret på 

en børs er ”PLC” public limited company. Dette betyder, at kapital indskyderne kun hæfter for, hvad 

de har indskudt i selskabet. Man kan med andre ord ikke komme til at hæfte udover dette beløb. 

Præsentation af Kontron AG
Fremtiden for Embedded computer teknologi (ECT) er lovende. Flere og flere virksomheder vælger at 

outsource fremstillingen af specielle computer software til professionelle udbydere som Kontron. Det 

primære argument er at virksomhederne, som vælger at outsource meget følsomme komponenter, 

ønsker at reducere omkostninger i produktionen. Det kan eksempelvis være indenfor transport 

sektoren, hvor diverse undergrundstog skal have specielle computer komponenter, eller energi 

sektoren hvor et atomkraftværk skal have overvågningsudstyr til at holde øje med trykket i en reaktor. 

1 Se senere
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Også indenfor medicinal industrien ses outsourcing. F.eks hvis der skal fremstilles udstyr til 

hjertepatienter mv.

 Der er utrolig mange vækstmuligheder for ECT virksomheder i fremtidens teknologiske verden og 

med det stigende krav til virksomhederne om at reducere produktionsomkostningerne, er der mange 

muligheder for ECT industrien. 

   

Det selskab denne rapport vil værdiansætte hedder Kontron AG. Det er et tysk selskab, som har 

hovedsæde i München. Herunder i figur 1 kan Kontron’s aktiekurs fremvises fra primo 2008 til primo 

2009. Umiddelbart ser det ikke godt ud for aktieinvestorerne i Kontron AG. Et fald på 50% fra en 

kurs på ca. 14 til en kurs på ca. 7 i den viste periode. Hvad kan grunden være til dette kraftige fald og 

hvilke muligheder har Kontron for at rette op på aktiekursen? Dette er nogle af de spørgsmål 

rapporten vil komme ind på. 

Figur 1:

Kilde: http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowHistorical.aspx?StockId=213125&nojava=1
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Ad opgavestrukturen

I præsentationen af Kontron vil der blive beskrevet de syv vertikale markeder, som virksomheden 

konkurrerer på: transport, energi, det offentlige, telekommunikation, medicinsk, infotainment og 

industriel automation. Også de tre geografiske markeder vil blive beskrevet: Europa, Nordamerika og 

Emerging/nye vækst markeder som Kina, Australien, Japan, Korea og Malaysia hvor meget af 

produktionen er flyttet til (se senere).

Den strategiske analyse vil, ved at se på samfundsforhold og interne brancheforhold, komme ind på 

omverdenens påvirkning på Kontron. Analysen af samfundsforholdene eller makroforholdene bliver 

med hjælp fra PESTEL modellen og den strategiske analyse konkluderes med opstilling af SWOT 

modellen.

Regnskabsanalysen vil blive foretaget med balancer og resultatopgørelser, som går tilbage til 

regnskabsåret 2005 (se bilag ). Der vil blive foretaget sammenligninger af nøgleposter med to 

konkurrenter: Emerson og RadiSys. Her vil det historiske datagrundlag datere sig tilbage til 2001, det 

vil være de ”rå” eller ubehandlede regnskabstal, der vil danne baggrunden for sammenligningen med 

de to konkurrenter.  

Perioden for budgetteringen er fra 2009-2015, hvor 2015 er terminal året, hvor væksten forudsættes 

som konstant i al fremtid. Det er i forbindelse med budgetteringen, at en lang række forudsætninger 

skal opstilles, for at værdien kan bestemmes af Kontron. Det er blandt andet diverse omkostninger 

som forskning, salgs, produktions og administrationsomkostninger, som skal budgetteres i den 

fremtidige periode.  

Når rentabilitetsanalysen, vækstanalysen og risikoanalysen skal udregnes, er der behov for at 

reformulere resultatopgørelsen og balancen. På den måde kan der differentieres mellem driften og 

finansieringen af driften. Når eksempelvis afkastningsgraden bestemmes, skal den investerede kapital 

indgå i nævneren i ratioen. Derfor må finansieringsaktiviteterne fratrækkes for at opnå en korrekt 

analyse af effektiviteten af driften.

Risikoen vil også blive gennemgået kort i forbindelse med bestemmelsen af diskonteringsfaktoren 

WACC. Her er det nødvendigt at kende egenkapital omkostningen og fremmedkapital omkostningen. 
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Den første findes via CAPM (capital asset pricing modellen), og den anden skal findes via den 

risikofrie rente og tillægges en præmie som kompensere for kreditrisikoen (credit rating ved 

eksempelvis Standard & Poors). 

Efter at størrelsen af egenkapitalen er bestemt ved brug af DCF metoden, vil der blive foretaget en 

følsomhedsanalyse. De faktorer der testes i den første følsomhedsanalyse er WACC’en og væksten i 

terminal perioden g, i den anden analyse testes det primære driftsresultat EBIT-marginen og 

nettoarbejdskapitalen NWC. Umiddelbart lyder det ikke som at arbejdskapitalen er vigtig, men den er 

budgetteret forholdsvis aggressivt, derfor analysen. 

Afgrænsning
Udgangspunktet for opgaven er den eksterne analytiker/investor og dennes forventning om en 

acceptabel forrentning af den indskudte kapital. Derfor kan, udover intern viden, datakilder som er 

offentligt tilgængelige såsom rapporter fra analysebureauer heller ikke komme i betragtning som 

støtte til årsrapporten. Dette betyder at fokus er på værdien af egenkapitalen i Kontron AG, og at 

referencer til værdien eller markedsværdien skal læses som værdien af egenkapitalen. 

Deadline for medtagelse af information
Opgaven er udarbejdet primært med støtte i årsrapporten fra regnskabsåret 2008. Denne blev 

underskrevet af bestyrelsen/the management Board den 17. marts 2009.2 Det betyder at al information 

efter denne dato ikke indgår som grundlag for opgaven. Dermed kommer bl.a. første kvartals 

rapporten ikke med som grundlag. Dog er omsætningsvæksten ændret fra årsrapporten udkom og til 

1. kvartals rapporten da der er tale om en drastisk ændring, fra to cifret budgettering i væksten til 

nulvækst. 

Afgrænsninger af strategisk art
Under det strategiske afsnit i opgaven vil der blive analyseret på Kontrons konkurrenter i ECT 

markedet. Her kunne det være oplagt at komme nærmere ind på synergi effekter, hvis to eller flere 

markedsdeltagere ville opkøbe hinanden og opnå stordriftsfordele/economies of scale eller andre 

former for restruktureringer. Dette vil der dog blive set bort fra, da det er markedsværdien for de 

2 Side 80 i årsrapporten
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nuværende ejere på en standalone basis der undersøges. Forudsætningen er at Kontron AG ikke vil 

frasælge eller opkøbe virksomheder i budget- og terminalperioden.

Afgrænsninger af regnskabsmæssig art
Værdiansættelsen vil blive foretaget på koncern niveau, hvilket vil sige at de mange datterselskaber 

som Kontron AG består af, ikke vil blive vurderet og analyseret. Opgaven vil også se bort fra 

kapitalstruktur teori og aktietilbagekøbs programmer, selvom det kunne være relevant med det lave 

gældsniveau, som Kontron opererer med. 

Problemformulering

• Med udgangspunkt i en analyse af Kontron AGs teoretiske værdi ønskes det 

vurderet hvorvidt virksomheden er attraktiv ud fra investorerne / ejernes synsvinkel.

• Vurdering af DCF modellens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger med 

hensyn til fastsættelse af selskaber generelt 

I opgaven vil der indgå en markedsvurdering af Kontron AG ud fra en analyse af prisen på aktien for 

det forløbne år. Herunder en sammenligning af den teoretiske værdiansættelse af Kontron AG versus 

markedets vurdering af værdien af selskabet. Følgende emner vil blive uddybet:

Strategisk analyse

• Identifikation af de væsentlige ikke finansielle budget forudsætninger

• Kortlægning af Kontrons strategiske position

• Er Kontrons strategi fornuftig set i forhold til konkurrenterne og markedssituationen 

på ECT-markedet?

Regnskabsanalysen

• Giver den valgte regnskabspraksis et retvisende billede til analyseformålet 

værdiansættelse?

• Fastlægge udviklingen i de væsentligste finansielle nøgletal på baggrund af en 

reformuleret analytisk resultatopgørelse og balance
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• Hvad er Kontrons risikoprofil, dvs. hvad er den estimerede WACC og herunder 

beta?

Budgettering af fremtidige betalingsstrømme

• Hvordan kan de kvalitative og kvantitative value drivers forventes at påvirke 

Kontrons generering af cash flow?

• Hvilke vækstrater er det rimeligt at estimere med baggrund i de foretagne analyser?

• Hvad bør vækstraten være i terminalperioden?

Værdiansættelsen

• Hvad er den estimerede værdi af Kontron?

• Opstilling af Kontrons peer-gruppe og estimering af en multipel som er 

repræsentativ

Analysen har som sit sigte at synliggøre hvilke muligheder og krav modellerne henholdsvis stiller og 

rummer samt at vurdere deres relative styrker og svagheder. Dermed vil de to modellers 

anvendelsesmuligheder blive synliggjort.

Alle kapitlerne vil blive vægtet ens. Mange af informationer til den teoretiske værdiansættelse vil 

findes i bilagene til opgaven, mens den strategiske analyses informationer alle vil forefindes i selve 

opgaven.

Konklusionen på opgaven sigter på at kunne fremkomme med et entydigt svar på, om det er en god 

investering at placere sine penge i Kontron AG aktien.

Problemstilling
Behovet for en værdiansættelse af en virksomhed kan forekomme i en række forskellige 

sammenhænge: ved virksomheds fusioner eller spaltninger, børsnotering, overdragelser, 

professionelle investorer som pensionsfonde som skal forvalte andre folks penge og private investorer 

osv. Her kommer et udpluk fra FSR’s grundlæggende værdiansættelsesprincipper:

1) Virksomheden vurderes per en given dag
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2) Værdiansættelsen af en virksomhed er fremtidsorienteret

3) Normalt bør flere metoder tages i brug

4) Kalkulationer må være baseret med udgangspunktet om en going concern

5) Der bør foretages en summarisk opgørelse af likvidationsværdien, for at sikre en 

denne værdi ikke udgør den højeste

DCF modellen
I forbindelse med værdiansættelsen er årsrapporten hovedkilden. Både de kvantitative data i form af 

regnskabstallene i Resultatopgørelsen og Balancen, og de kvalitative data i ledelsesberetningen 

(Group Management Report) og i bl.a. højdepunkter fra 2008 og Outlook afsnittene i årsrapporten 

2008. For at kunne foretage en værdiansættelse og analyse, er det nødvendigt at foretage en 

reformulering af resultatopgørelsen og balancen. I budgetteringen er det afgørende at inddrage alle 

væsentlige aspekter vedrørende Kontrons fremtid, samt udviklingen i den seneste år. Den 

budgetterede pengestrømsopgørelse vil danne grundlag for den efterfølgende DCF værdiansættelse. 

Udover de fremtidige cash flows skal der fastlægges en diskonteringsfaktor. Dette vil være de 

vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) som vil blive anvendt, heri indgår CAPM til 

bestemmelsen af ejer afkastkravet.  

Multipler

Multipler er den hyppigst anvendte model til værdiansættelse af virksomheder i praksis. En af 

problemstillingerne ved at gøre brug af multipler er, at estimere en repræsentativ multipel for 

virksomheden. Først skal en peer gruppe identificeres, og dernæst skal der udvælges selskaber som er 

sammenlignelige med den analyserede virksomhed. Dette inkluderer blandt andet: rentabiliteten, 

væksten, risikoen og regnskabspraksis. Angående regnskabspraksisen kunne der være tale om praksis 

for afskrivninger, eller hvor liberal virksomheden er med at aktivere immaterielle aktiver som 

goodwill osv. Endvidere er der kvaliteten i budgetteringen af de fremtidige betalingsstrømme, da der 

oftest vil blive taget udgangspunkt i budgetteret nøgletal frem for historiske. Og endelig er der 

problemer med, ligesom i en DCF analyse, skøn og subjektive vurderinger i forbindelse med 

fastlæggelsen af peer gruppen.   
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Kort historie om Kontron
I 1998 førte et management buyout (MBO) af BMW’s embedded computing aktiviteter til grundlaget 

for virksomheden Kontron. I begyndelsen fokuserede virksomheden på ECT systemer til den 

medicinske industri, men tidligt lykkedes det at ekspandere til andre industrier, gennem både organisk 

vækst og køb af andre virksomheder (CAGR 2000-2007 +19,8 %). 

I dag tilhører Kontron de førende producenter af ECT (embedded computer teknologi). Virksomheden 

designer, producerer og markedsfører et stort sortiment af højt udviklede computer moduler, systemer 

og løsninger som typisk implementeres i klienternes / kundernes slutprodukter.

Figur 2

omsætning opdelt ved produkter

løsninger

systemer

moduler

  

Virksomhedens produkt portefølje består af relative simple ”commercial off-the-shelf” COTS 

produkter (til spille applikationer), og af meget komplekse, kundespecifikke system løsninger 

(katastrofe systemer til kernekraft værker). De typiske klienter er OEM’s (original equipment 

manufacturer), system integratorer og applikations udbydere fra telekommunikations-, automations-, 

infotainment-, gaming-, energi-, medicin-, transportindustrien, og fra statelige relaterede industrier 

som militæret, forsvaret og luftfartsindustrien. Kontrons rolle er som en outsourcing partner, der 

tilbyder pålidelige, driftssikre og omkostningseffektive embedded computere, og på den måde hjælper 

klient virksomhederne med time-to-market. Kontron servicerer ikke forbruger produkter / segmenter.

Samlet set har Kontron, både med hensyn til industrier og regioner, en høj diversificeret kunde base. 

Med mere end 3.000 klienter hvor ingen kunde bidrager med mere end 4 % af omsætningen og top ti 

af kunderne står for 23 % af omsætningen (2007 var tallet 21 %).
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Udover dets driftssikre produkter med høj ydeevne, er Kontrons høje markeds dominans baseret på 

globale salgs og service netværk, hvilket sikre at virksomheden er nær sine kunder og hurtige tekniske 

support.

Kontrons største produktionsplads er i Penang Malaysia og står for ca. 55 % af den samlede 

produktions kapacitet. Vigtigheden af denne facilitet, som hovedsagligt producerer mindre 

komplekse, men høj volumen ordre forventes at stige i de kommende år pga. det tillader billigere 

produktion, da bl.a. omkostningerne til arbejderne er lave. For de mere komplekse produkter med 

mindre serie størrelser og med meget høj kvalitet, vil Kontron vedblive at producere i Europa: 

München, Moskva, Nordamerika (San Diego & Montreal), så at time-to-market er så minimal som 

muligt. På nuværende tidspunkt beskæftiger Kontron mere end 2.600 personer i organisationen.      

Kontrons Organisations Diagram
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Strategiske alliancer / partnerskaber
Udover de konsoliderede og associerede selskaber i organisationsdiagrammet overfor, skal en 

væsentlig investering nævnes: Quanmax. Quanmax er et joint venture mellem Kontron, Quanta 

Kontron Canada Inc.
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Canada
KCI
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ZAO
Moscow/Russia

Kontron Design
Manufactures Service
Penang/Malaysia
KDMS

Kontron Beijing
Technology Co. Ltd.
Beijing/China
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Kontron Australia
Pty. Ltd.
Sydney/Australia
KAUS

Kontron Embedded
Computers GmbH
Eching/Germany
KEC

Kontron Modular
Computers GmbH
Kaufbeuren/Germany
KOM

Kontron Embedded
Modules GmbH
Deggendorf/Germany
KEM

Kontron
Technology A/S
Horsholm/Denmark
KT

Kontron America Inc.
San Diego
USA
KAI

Kontron Modular
Computers S.A.
KOM S.A.
Toulon/France

Merz s.r.o.
Liberec/Czec. Republic
Merz

Kontron Modular
Computers AG
Cham/Switzerland

Kontron
East Europe Sp.zo.o.
Warsaw/Poland
KEE

Kontron ECT
Design s.r.o.
Pilsen/Czec. Republic

Kontron UK Ltd.
Chichester/England
KUK

Kontron AG

Eching/Germany
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Computer og de tidligere Gericom ejere. Det står for ”sourcing” og produktionen af notebooks til 

forbrugermarkedet. Kontrons ejerskab er 19 % af Quanmax, hvilket svarer til en bogført værdi på 9 

mio. euro. 

Den væsentligste fordel for Kontron er, at dets strategiske leverandør team kan dirigere dets 

distributions behov via Quantas leverandør kanaler (verdens største notebook producent med +30 % 

markeds andel). På den baggrund profiterer Kontron. 

Kontrons forhold til Intel, verdens førende producent af computer processorer, er også væsentlig at 

nævne. Kontron er ”Premier medlem” af Intels Embedded and Communications Alliance. Dette 

medlemskab giver adgang til Intels nyeste teknologier for processorer, desuden betyder 

medlemskabet, at Kontron har adgang til support angående tekniske, design og udviklingsspørgsmål. 

Som en ”Premier medlem” (hvilket Advantech, Emerson og RadiSys også er) er Kontron direkte 

involveret i udviklingen af nye processor standarder og platforme, og med den baggrund var Kontron 

det ledende ECT selskab i udviklingen af ATCA standarden3. Medlemskabet sikre endvidere at 

Kontron ikke kommer bagud angående teknologiske fremskridt, og dermed kan vedblive at være i 

spidsen og profitere af alliancens teknologiske samarbejde såvel som markedsføring.

Ejerforhold

3 Advanced Telecommunications Computing Architecture
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Figur 3
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Transport
De fleste af Kontrons løsninger i transport sektoren er commercial off the shelf (COTS), men der er 

også mere speciel designet løsninger. Kontrons produkt portefølje, med hensyn til højt profileret 

embedded transport projekter, har blandt andet været følgende:

• Tog management

• Kontrol center

• Video overvågning

• Tunnel sikkerhed

• Infortainment

I forhold til de andre vertikale markeder, har transport sektoren i udpræget grad behov for 

vedligeholdelse og reparationer. Den offentlige transport sektor skal fungere over en lang årrække og 

oftest i hårde klimatiske forhold. Det kan være styringen af ubemandede undergrundstog, moderne 

højhastighedstog, underholdning ombord på passagerfly, cockpit displays, hele planlægningen af 

offentlige transport systemer i storbyer, personlige computere i buser og lastbiler osv.   

Energi
Energi sektoren er en væsentlig del af økonomien. Kontrons ECT produkter spiller en vigtig rolle 

indenfor energi sektoren, her er et par eksempler:
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• Decentral biogas faciliteter

• Vindparker

• Sol termiske applikationer

• Kontrol og styring af moderne transformer stationer

Specielle løsninger omhandlende sikkerhed tilbyder Kontrol software og hardware, der producerer i 

tusindvis af information i forbindelse med at sørge for sikkerheden og procedurerne i kernekraft 

værker.  

Denne sektor er voksende, især i de nye vækstmarkeder er energiforbruget stigende eksponentielt. 

Mange penge bliver hvert år investeret i produktionen og distribution af energi i disse vækstmarkeder. 

En yderlig faktor er den globale opvarmning, som vil forøge efterspørgslen af energiproduktion og 

energi besparende teknologier. 

Statelig
Kontrons produkter indenfor forsvars og luftindustrien er blandt andet:

• Missil systemer

• Militære GPS

• Affyringssystemer til missiler

• Sikre militære terminaler

• Selvstyrende missil systemer

• Fosvarsprogrammer

Kontrons computer software finder anvendelse i internationale rumstationer, kosmonaut træning, GPS 

stationer og i utallige kontrol og hjælpe systemer i luftfartssektoren, hvor de bidrager med 

problemløse procedurer og operationer.

Kontrons samarbejdspartner og kunder er Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, GEC 

Marconi/Hazeltine, Racal, Lockheed Martin, General Dynamics, General Motors, SAIC, Echotek og 

mange andre. 

17



Telekommunikation
I nutidens telekommunikations verden opbevares, transmitteres og behandles information og data for 

mere end 3 milliarder mennesker. Internettet finder stadig større anvendelse som kilde for information 

og underholdning. Dette kan ses i udviklingen med TV der ses via Internettet, video kommunikation 

samt diverse web butikker hvor alt fra musik, bøger og dagligvare kan købes elektronisk.

Nye studier viser at antallet af husholdninger, som anvender såkaldt IPTV, dvs. tv via Internettet, vil 

være 80 millioner i 2011. Til sammenligning var antallet kun 6 millioner husholdninger ved udgangen 

af 2006. Altså en stigning på mere end 1200 %. 

Telekommunikation systemer stiller høje krav til computer kraft og mange producenter har valgt at 

anvende Kontrons platforme, som er den nyeste teknologi. Disse er: AdvancedTCA, MicroTCA og 

CRMS. Overtagelsen af ”Communication Rackmount Server” (CRMS) fra Intel i 2008 har medvirket 

til at Kontron har fået tilført den nyeste (server) teknologi indenfor telekommunikation til dets 

produktportefølje.         

Medicin
Mobilt udstyr i pleje sektoren medvirker til at forbedre livskvaliteten for syge mennesker. 

Eksempelvis anvender blodtryksmålere i private hjem de samme kompakte moduler, som de mobile 

terminaler der anvendes på hospitaler, til at bidrage med data og information til de elektroniske 

patient journaler. Andre eksempler er EXT moduler og kunde specifikke bundkort, som produceres af 

Kontron og som står for dialyse systemer. Disse registrerer og opbevarer de respektive informationer 

og viser disse på høj opløsnings monitorer til gavn for læger og patienter. Også programmerbare 

enheder for pacemakers er software, som skal fungere ekstremt præcist og være holdbart. Visuelt 

producerende teknikker finder stadig stigende anvendelse i den diagnosticerende og terapeutiske 

medicin i form af digitale røntgen stråler og ultrasonisk procedurer, samt tredimensionelle scanninger 

eller spektroskopi til rutine scanninger osv.

Kontron tilbyder mange førende medicinske teknologiske virksomheder med essentielle platforme for 

applikationer og løsninger i pleje sektoren, specielt design service og program management service 

som blandt andet inkluderer:

Design service:

• Produktions opdateringer med langsigtede teknologi køreplaner
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• Hurtig prototype for kundens specifikke ønsker

Program management service:

• Produkt support og kontrol og livstids management indtil 15 år

• ”one-stop shop” for design, implementering, test og produktion

           

Infotainment
Kontron opdeler Infotainment i tre segmenter: Moduler og kort system service, Systemer og Service.

Moduler og kort system service inkluderer blandt andet:

• Sikker funktionalitet

• Lang tids support

• Hurtig frem til markedet

• Fuld kunde design

Systemer inkluderer blandt andet:

• Robust holdbarhed, fleksibel

• Applikations klare platforme for spille markedet

• Fra standard systemer til komplette kundedesignet systemer

Service inkluderer blandt andet:

• Global service – lokal kontakt

• Livs cyklus management

• Konsulent bistand

 

Industriel Automation
Hastighed er kritisk i transport af industrielle varer og produkter. Automatiseret produktion, pakke 

maskiner, køretøjer osv., er eksempler på kræfter i industriel automation.

 

Kontrons automations løsninger er åbne i mange sammenhænge:

• Åben industriel kommunikation, åbne kommunikations standarder som: XML, 

SOAP og OPC kan fleksibelt integreres til stort set alle netværker
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• Åbne I/O interfaces, Kontron systemer tilbyder stort set alle I/O interfaces for 

industrielle processer, både analoge eller digitale, veksel eller jævnstrøm

• Åben for kunde applikationer, Kontrons systemer er til rådighed enten som 

integrerbare kontrol løsninger eller åbne platforme for kunder som ønsker at 

opbygge deres egne kontrol applikationer

• Åben for nye teknologier, pga. at Kontron er den førende udbyder af industrielle 

computere kan virksomheden tilbyde en bredt udbud af hardware for enhver kontrol 

situation

• Åbne til fremtiden, Kontrons system designs, med dets åbne interne interfaces, er 

klar til fremtidens teknologiske fremskridt i kontrol markedet 

Som figur XX viser, havde Kontron 2.536 medarbejdere ved udgangen af 2008. Dette er et fald på 31 

medarbejdere i forhold til 2007. Dette fald i medarbejderstaben skal ses i sammenhæng med en 

stigning i omsætningen i samme periode.   

Figur 4
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Nedenstående figur viser hvor stort antallet af ingeniører i Kontron er. Dvs. hvor stor er den 

højtuddannede arbejdskraft i medarbejderstaben.

Figur 5

20



number of engineers

700

750

800

850

900

950

05 06 07 08

Serie1

Figuren viser fordelingen af omsætningen på de syv centrale vertikale markeder: Industriel 

automation 23 %, telekommunikation 22 %, infotainment 19 %, staten/sikkerhed/forsvar 11 %, 

transport/infrastruktur 8 %, energi 10 % og medicinsk teknologi 7 %. Hvad denne figur ikke 

beskriver, er væksten i omsætningen på de vertikale markeder. Her er industriel automation placeret i 

bunden med den laveste udvikling i omsætningsvæksten mens top tre er: transport/infrastruktur, 

energi og staten/sikkerhed/forsvar. 

En anden vigtig lære af grafen er, at to tredjedele af omsætningen opnås i markeder som ikke følger 

den generelle økonomiske udvikling (ikke cykliske), såsom medicin, energi, sikkerhed og 

infrastrukturen.   

Figur 6
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Nedenstående figur viser fordelingen af omsætningen opgjort på de tre geografiske områder: 

Nordamerika, Europa og nye vækstmarkeder (emerging markets). Stigningen i omsætningen er for 

Europa 5 % fra 219 mio. euro i 2007 til 230 mio. euro 2008, for Nordamerika 22 % fra 174 mio. 

dollar i 2007 til 212 mio. dollar 2008, og endelig for nye markeder en stigning på 30 % fra 138 mio. 

dollar i 2007 til 179 mio. dollar 2008. Kontron havde den laveste vækst i Europa men dette kontinent 

bidrog dog med 46 % af den samlede omsætning. I Nordamerika var der både et frasalg og et opkøb 

af aktiviteter. Det perifere Mobile Computer business blev solgt fra i 2007 mens Rackmount Server 

business blev tilkøbt fra Intel Corporation. De nye vækstmarkeder bidrog med den højeste 

omsætningsvækst, mens Kontron’s restruktureringer i forbindelse med flytning af produktionen til 

disse nye markeder vil påvirke indtjeningen i de kommende år.   

Produktions kapaciteter i forholdsvis omkostningstunge områder såsom Nordamerika, bliver gradvist 

udfaset og reorganiseret til Asien. På nuværende tidspunkt er 60 % af Kontrons produktionsanlæg 

placeret i Asien4. I finansielle tal betyder det, at produktionsomkostningerne i 2005 udgjorde 8,8 % af 

omsætningen mens disse er reduceret til 6,6 % af den totale omsætning i 2008. 

Figur 7
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Strategisk analyse
Kontron er blandt de førende udbydere af embedded computing teknologi (ECT). Virksomheden 

tilbyder et bredt udbud af høj præstations computer moduler, systemer og løsninger som typisk bliver 

embedded / implementeret i kundernes slut produkter. Som en outsourcing partner tilbyder Kontron 

driftssikre og omkostningseffektive embedded computere og hjælper til med at minimere time-to-

4 ledelsesberetningen i årsrapporten 2008
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market. Kundebasen kommer primært fra telekommunikation, automation, infotainment og spille 

industrien. Endvidere oplever forretninger indenfor energi industrien, specielt i Rusland, stærk 

momentum. Andre industrier er medicin, transport og statslige organisationer. Kontrons produkter er 

ikke til forbruger markedet.

  

Normalt i en strategisk analyse ville der blive inddraget forskellige modeller, som analyserede et givet 

marked på mikroplan. Men det kommende afsnit er en smule ustruktureret, med hensyn til ikke at 

benytte sig af eksempelvis Porters Five Forces eller Boston Consulting Groups modeller. Men i stedet 

vil både mikro og makro faktorer, der spiller ind på Kontrons marked blive inddraget når det findes 

naturligt. Følgende strategiske emner vil være at finde i det kommende afsnit: Markedet og 

konkurrencen, strategiske og finansielle spørgsmål til Kontrons ledelse, fremtiden for ECT 

outsourcing, begrebet ”design win” vil blive defineret, de syv markeder/sektorer som Kontron 

konkurrerer på vil blive analyseret for at skabe grundlag for den senere budgettering (omsætningen). 

Det hører typisk ikke hjemme i et strategisk afsnit, men EBIT-marginen bliver også analyseret 

nedenfor. Grunden er, at ledelsen har annonceret at EBIT-marginen vil være på 12 % i 2011. Og 

hvordan dette skal lykkedes er et sammenspil af strategiske og finansielle overvejelser. Eller med 

andre ord: hvilke strategiske områder skal der fokuseres på for at de finansielle nøgletal følger efter 

(lag indikatorer). Der bliver også set på hvor attraktivt de forskellige vertikale markeder er, og/eller 

om de følger den generelle økonomiske udvikling (cykliske). Vurderingen af hvor attraktivt markedet 

er, skal ses i forhold til hvor rentabelt dette marked at drive virksomhed på. Og endelig bliver der 

konkluderet med to modeller: PESTEL som opererer med seks parametre: politiske, økonomiske, 

sociale, teknologiske, miljø, juridiske, og SWOT analysen med styrker, svagheder, muligheder, 

trusler. PESTEL og SWOT analyserne er ikke særlig omfattende, men opsumerer hvad der tidligere er 

blevet beskrevet.  

    

Hvad er embedded computer teknologi (ECT)?
Embedded computer teknologi (ECT) er navnet for et specielt computersystem, der består af både 

hardware og operativ software, som er designet udelukkende til at udføre få specifikke opgaver, i 

modsætning til en personlig computer (PC), som er produceret til at kunne udføre adskillige opgaver. 
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Da fokus er på få specifikke opgaver, kan de computer ingeniører, som designer ECT systemer, 

optimere med hensyn til kapaciteten, omkostninger, driftspålidelighed, præstation, kompatibilitet, 

holdbarhed osv. Den designede computer bliver så implementeret i kundens konkrete produkter.

Kompleksiteten i produkterne kan variere, fra standard ”commercial off-the-shelf” COTS produkter 

som f.eks. til spille maskiner, til meget komplekse kundespecifikke modul systemer til eksempelvis 

sikkerhedssystemer til kernekraft værker. Derfor er antal producerede enheder meget forskelligt. Små 

serie størrelse til kundespecifikke løsninger og større serier til standard COTS produkter. 

Markedet og konkurrencen

Det totale ECT marked var på 30 milliarder US dollar i 2007. Størstedelen (ca. 80%) af markedet var 

produceret in-house, hvilket vil sige at virksomhederne selv producerede dets ECT systemer. Ca. 20 

% af ECT markedet var kommercielle ECT løsninger som Kontron og dets konkurrenter opererer på. 

Dette kommercielle marked for outsourcing ”ud af huset løsninger”, er domineret af få store aktører 

og adskillige små aktører. De små har specialiseret sig i bestemte produkttyper og eller specielle 

geografiske regioner. I de seneste år er markedet karakteriseret ved konsoliderings tendenser. Kontron 

har konkurreret med Emerson og Fanuc for markedsdominans. Lige efter følger Advantec og RadiSys 

som også må betegnes som store aktører med signifikante markeds positioner.

Den største trussel er hvis virksomhederne i fremtiden vil satse på deres egne in-house løsninger. Hvis 

outsourcing tendenserne derimod vil blive forøget, er det et markeds med muligheder for ekspansion 

og høj vækst.      

    

Konkurrenter

Figur 8

24



Total ECT market: proprietary vs. commercial  

Open ECT market

Proprietary ECT market

Open ECT market: key players & market shares

Emerson

Kontron

GE Fanuc

Advantec

RadiSys

Others

Emerson Network Power

Har netop opnået positionen som førende producent indenfor ”non-proprietary” ECT marked efter 

overtagelsen i september 2007 af Motorolas Embedded Communications Computing (MECC) 

forretning som i 2006 havde 520 millioner USD i omsætning. Indtil denne overtagelse havde 

Emerson’s ECT forretning kun omkring 100 millioner USD. Efter fusionen har Emerson en stærk 

position på det amerikanske marked. Især blandt telekommunikation udstyrs producenter. I de andre 

vertikale markeder som det medicinske, industrielle automation, og forsvar og luftrum industrien har 

Emerson begyndt at vise sin styrke.

   

GE Fanuc Embedded Systems

Et joint venture mellem FANUC Ltd. of Japan and General Electric, og er en forretningsenhed af GE 

enterprise solutions5. Det japanske selskab er eksperter i fabriksautomation og robot specialister. 

Selskabet er gået hen og blevet en ledende aktør via konsolideringer (VMIC i 2001, Ramix i 2003, 

5 http://www.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?
ndmViewId=news_view&newsId=20070801005911&newsLang=en
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Radstone, Condor Engineering og SBS i 2006, i 2008 er der blevet købt proces teknologi aktiver fra 

MTL Instruments Group6 etc.). Igennem disse opkøb har GE Fanuc opnået en stærk position med den 

amerikanske forsvars og luftfartsindustri. I mindre omfang udbydder GE Fanuc ECT løsninger til 

automation og telekommunikations industrierne. Politiske faktorer gør at GE Fanuc er en relativ 

mindre trussel, da Kontron primært har forretningsforbindelser med europæiske luftfarts og 

forsvarsvirksomheder, der foretrækker at arbejde med europæiske udbyddere. 

Advantec

Denne konkurrent ligner en hård udfordrer i vækstmarkedet Kina og Asien i det hele taget. Selskabet 

har en konkurrencedygtig omkostningsstruktur og konkurrerer i automation, gaming, transport og 

medicinske produkt markeder. Advantec’s svaghed er det europæiske marked og derfor er den 

konkurrence overlap begrænset. Asustek, verdens førende bundkort/motherboard producent, ejer 15 

% af Advantec.   

RadiSys

Den mindste af de fem konkurrenter i ECT markedet er amerikanske RadiSys, som har opbygget en 

global stærk position indenfor telekommunikations industrien. Sidste år var ca. 79 % af RadiSys’s 

omsætning i telekommunikation7. Derefter følger medicin industrien med 9 %, gaming / infotainment 

og andre sektorer er relative små målt på omsætning. Med købet af Intels ”modular communication 

platform business” i efteråret 2007, blev RadiSys’s position på telekommunikations markedet 

yderligere styrket og må betragtes som Kontrons stærkeste konkurrent på dette specifikke marked. 

RadiSys er god til at levere komplette systemer og løsninger, og selskabet hævder at have solgt flere 

ATCA (Advanced Telecommunications Computing Architecture)8 produkter end andre udbydere, 

og derfor har RadiSys gode muligheder for at profitere af den kommende efterspørgsel efter denne 

teknologi i den nærmeste fremtid.  

Spørgsmål som ledelsen af Kontron må stille angående fremtiden
Strategier:

6 http://www.gefanuc.com/products/family/embedded-systems
7 Kepler Capital Markets
8 http://www.picmg.org/
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• Hvorledes vil udviklingen i ECT outsourcing være i den nærmeste fremtid? Har 

Kontron forberedt sig på reaktioner fra markedet? Hvordan kan Kontron opnå større 

markedsandele?

• I 2008 har Kontron overtaget Thales Computer og Intels rackmount server 

forretning. Hvordan forventer ledelsen at konsolideringen vil blive i fremtiden? Er 

der områder og eller segmenter som Kontron har behov for at styrke? Hvor høje 

multipler er Kontron parat til at betale for nye overtagelser? Hvad med mulig 

overtagelse/salg af Kontron selv? 

• I 2008 har Kontron begyndt at restrukturere produktionen i Asien, med henblik på at 

opnå fuld kontrol og ejerskab over salgskanalerne samt produktionsapparatet i 

Malaysia. Er der yderligere restruktureringer på vej i Asien? Har de 

restruktureringer, som allerede er iværksat påvirket kunde forholdet i Asien til det 

bedre? Ca. 60 % af produktionen er flyttet til Asien / Malaysia. Er det forventet at 

denne andel vil stige i fremtiden? 

Finansielle agendaer

• Hvorledes forløber omkostningsreduktionerne? Er det realistisk at nå en EBIT-

margin på 12 % i 2011?

• Hvor stor en kassebeholdning / likvider har Kontron behov for til finansiering af 

driften og til køb af mindre virksomheder. Hvilken udbytte politik er planlagt i den 

nærmeste fremtid? Bliver der iværksat yderlige aktietilbagekøbs programmer 

såfremt ingen strategiske virksomhedskøb viser sig?

Udsyn

• Hvilke forventninger har Kontron til omsætningen, og hvilke kortsigtede faktorer 

kan have betydning i omsætningsvæksten?

• Er der typiske sæson udsving i omsætningen?

• Hvilke forbedringer i EBIT margin forventes der i 2009?

Nuværende tendenser
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• Hvorledes ser udviklingen ud på de forskellige vertikale markeder som Kontron 

opererer på? Hvordan er efterspørgslen fra kunder på automations og infortainment 

industrierne?

• Hvordan udvikler design win sig? Er der ændringer, enten acceleration eller 

langsommere, som kan skyldes den nuværende økonomiske krise?

Diverse

• Kontron har 19 % ejerskab af Quanmax som sikrer adgang til Quanta’s produktions 

kapacitet og salgskanaler. Hvad med Quanmax’s ”consumer notebook” forretning? 

Kan der allerede kvantificeres vedrørende fordelene fra outsourcing via Quanta?

Øget ECT outsourcing
Den øgede globalisering har medført stadig stigende konkurrence, som igen betyder stadig stigende 

krav om omkostningsreduktioner og kortere produkt livs cykluser. Derfor er outsourcing af ikke 

følsom teknologi, modsat in-house produktion, blevet et stadigt voksende alternativ til 

virksomhederne siden starten af 90’erne. Fordele er bl.a. omkostningsbesparelser, kort time-to-

market, fleksible kapaciteter, højere kvalitet og risiko minimering. Derfor er personale krævende 

arbejde blevet flyttet til lav omkostningslande mens videns tungt, som kræver høj ekspertise, er blevet 

outsourcet til outsourcing udbydere, som besider stordriftsfordele, forsknings og udviklings budgetter, 

der langt overstiger den enkelte virksomheds egne ressourcer. 

Som konsekvens af denne udvikling har ECT aktørerne oplevet forholdsvis høje 

omsætningsvækstrater, som er over 10 % per år i en årrække. Markedseksperter forventer at denne 

trend vil fortsætte (VDC Research), da in-house løsninger i stigende grad anses som en konkurrence 

svaghed og ulempe på tværs af industrier og regionale markeder.

Disse selskaber, som udbyder ECT løsninger, besidder de tekniske krav og kommercielle kapaciteter 

til at understøtte en stor diversificeret produktportefølje, som indbefatter både standardiseret og høj 

teknologiske kunde specifikke løsninger med hensyn til design, kvalitet, holdbarhed og energi 

forbrug. Derfor kan hver enkelt kunde / virksomhed / OEM (original equipment manufactur) vælge 

den ECT løsning, som passer bedst til konkurrence dygtige priser og kort leveringstid. På nuværende 
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tidspunkt er ca. 80 % af embedded computere produceret in-house, mens 20 % bliver leveret af 

outsourcing partnere som Kontron, Advantec, RadiSys, Emerson osv. 

Dette medfører at der er muligheder for vækst, selvom den nuværende økonomiske og finansielle 

krise stadig ikke er ovre. På trods af den nuværende økonomiske krise, er der potentiale for vækst. 

Igen referer jeg til VDC, som spår at især to faktorer vil få betydning: Forskning & udviklings 

udgifter og time-to-market. Begge disse faktorer er noget ECT specialister, som Kontron og de andre 

aktører, er vandt til at konkurrere på. Derfor vil der på både mellemlang og lang sigt være vækst 

muligheder, mens der muligvis vil opstå midlertidig lavere vækst på kort sigt pga. den nuværende 

økonomiske situation.        

Figur 9

Kilde: The Merchant Embedded Computing Market       

Stærk ”design win” sikrer mellem og langsigtet vækst
Kontron har typisk stærk synlighed omkring seks til ni måneder. Dvs. den tid det tager at udføre 

gamle ordrer. Efterfølgende bliver synligheden formindsket, men forbliver relativ høj pga. design 

wins, som typisk genererer omsætning over flere år. Flere analytikere estimerer at ca. 75 % af den 

samlede omsætning, er resultat af design win. Design betyder simpelthen at på det tidspunkt, hvor 

kunden beslutter at benytte en skræddersyet Kontron embedded computer som hans produkt og hvor 

den forventede omsætning er større end 1 mio. euro over produktets livs cyklus.
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Omsætningen, som den bliver registreret ved kontraktens begyndelse, kan variere pga. faktisk versus 

projekteret efterspørgsel ikke er ens. Ydermere kan valuta afvigelser, især USD/EUR forholdet, have 

indflydelse. Risikoen for at en kunde undlader at benytte en allerede aftalt kunde specifik løsning fra 

design win er dog minimal, da time-to-market er for lang og omkostningerne for høje ved en 

alternativ løsning. Men selv hvis det usandsynlige skulle ske, er kunden forpligtet til at betale et 

beløb, som skal dække udgifter til forskning og udvikling til bl.a. ingeniør arbejde. De sidste 25 % af 

forretningen består hovedsagligt af COTS produkter, der sælges i små serie størrelse og på bestilling.

Den generelle design win ordrer bestilling er illustreret i Bilaget. Typisk når et design win er opnået, 

tager det ca. et år indtil den specifikke ECT kunde løsning er færdig udviklet og prøvekørt, således at 

den er klar til at blive masseproduceret. Når kunden har godkendt produktet bestilles den første ordre 

og levering tager herefter ca. seks måneder. Adskillige ordrer bliver etableret over livs cyklusen af det 

færdige produkt. Profit marginen er som regel højest ved slutningen af produkt livs cyklusen, pga. de 

stabile salgspriser og de gradvist formindskede priser på hardware komponenter som processorer, 

hukommelse osv.

Kontron har klart en stærk historie med hensyn til design win(se Bilag). Igennem de seneste år har 

Kontrons salgsafdeling haft succes med at opnå vækst i design win med mere end 20 % YOY. 

Nedgangen i design win, som kan ses i Bilaget, skyldes primært den stærke valuta euro (ca. 50 % af 

samlet omsætning/design wins). Ikke desto mindre forventer diverse analytikere, at på mellemlang 

sigt vil væksten fortsætte.

Figur 10
2005
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Q1 Q2 Q3 Q4
total revenue potential of design wins p.a. YOY 42,9 44,5 42,7 45,5
number of design wins 67 60 62 50
avg revenue potential p.a. 640 742 689 910

2006
Q1 Q2 Q3 Q4

total revenue potential of design wins p.a. YOY 50,6 59,7 50,7 56,7
number of design wins 58 56 68 75
avg revenue potential p.a. 872 1066 746 756

2007
Q1 Q2 Q3 Q4

total revenue potential of design wins p.a. YOY 56,7 62,8 66,1 73
number of design wins 75 67 95 92
avg revenue potential p.a. 756 937 696 793

2008
Q1 Q2 Q3 Q4

total revenue potential of design wins p.a. YOY 71,4 75,1 75,7 85
number of design wins 85 105 118 110
avg revenue potential p.a. 840 715 642 773
Kilde: Kepler Capital Markets, egen tilvirkning

Analyseres der nærmere på industrier, så er det især i energi, medicin, telekommunikation, det 

offentlige & transport, hvor design win væksten er størst ca. 15-30 % i disse industrier. Mens væksten 

i de mere modne markeder som infotainment/spil, her er væksten i design win på 5-10 % YOY og for 

industriel automation 0-5 % YOY.

Efterspørgsel efter Kontrons produkter i en svag økonomi
I dette afsnit vil hvert af de vertikale markeder / industrier, som Kontron opererer på blive analyseret. 

Se Figuren hvor stor en andel af omsætningen hver industri bidrager med, og på den måde hvor 

relevant hvert marked er.

Figur 11
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Kilde: Kepler Capital Markets

Industriel automation

På dette marked sælger Kontron primært ECT systemer til Tyskland og andre europæiske 

virksomheder med mange maskiner. Klient basen er virksomheder som: Areva, Trumpf, 

Heidelberger, Druckmaschinen osv. Disse virksomheder er karakteriseret ved at være eksport 

orienteret, da den indenlandske efterspørgsel kun er en lille del af den samlede omsætning. 

Dette kundesegment er cykliske virksomheder og indtil den økonomiske krise, havde disse 

virksomheder oplevet en lang periode med vækst. Men ifølge de seneste indikatorer fra VDMA, der 

har kigget på Tysklands ordrer bestillinger i mekanisk ingeniører virksomheder, er ordre fra især 

udenlandske kunder faldende, mens de indenlandske ordrer bestillinger ikke viser tegn på svagheder. 

Indtil denne økonomiske krise havde industriel automation været en god forretning for Kontron, men 

indenfor de nærmeste kvartaler kan situationen blive anderledes. De europæiske maskine 

virksomheder har indtil for nylig kunne profitere af rekord høje ordrebøger, men da disse gradvist 

formindskes, vil dette vise sig i de kommende kvartaler, men på lang sigt vil markedet opleve høje 

vækstrater. På mellemlang sigt vil der ligeledes være potentielle gode vækst muligheder, da den 

økonomiske krise vil medføre, at virksomhedernes omkostningsstruktur vil påkalde sig øget fokus, og 

dette vil igen medføre at outsourcing løsninger, modsat in-house, vil opleve en stigende vækst.

Telekommunikation
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Kontron har tætte forbindelser med såkaldte telekommunikations netværk equipment producenter som 

Nokia-Siemens, Juniper, Avocent osv. Til disse virksomheder sælger Kontron kundespecifikke ECT 

løsninger, der indgår i base stationer, routers, modtagere, osv., som anvendes i store 

telekommunikations virksomheders netværker. Vigtigheden af dette industrisegment forventes at 

stige, især da overtagelsen af Intels kommunikation rackmount server forretning i 2008.

Telekommunikations selskaber bliver i stigende grad mødt med problemet formindskede ARPUs 

(gennemsnitlig omsætning per bruger), da markederne er i modningsfasen, trådløs eller ej. Derfor har 

de brug for lynhurtig udvikling af nye produkter som kan skabe omsætning, eksempelvis IPTV, mobil 

Internet osv., samt behov for at skære i omkostningerne for eksisterende forretningsområder og 

produkter. 

Tidligere har det vist sig at anvendelse af standard baserede ECT løsninger, har medvirket til at 

hjælpe netværk infrastruktur equipment producenter med den nødvendige hurtighed / time-to-market 

og omkostningsminimering. Eksempelvis den såkaldte ATCA (Avanceret telekommunikations 

kommunikation arkitektur) standard. ATCA arkitektur standardiserer interfacet og funktionaliteten af 

diverse hardware komponenter, og er optimeret for telekommunikations udstyr / equipment. 

Standarden bringer omkostningerne ned, er hurtigere, nem at opdatere osv. Eksempelvis var Alcatel-

Lucent en af de første med en ATCA baseret base station på markedet, og har siden hen høstet 

stigende markeds andele.9 

Profit nedjusteringer fra Ciena og Nortel10 indikerer at væksten estimaterne muligvis var for 

optimistiske (6,4 %), på baggrund i den økonomiske situation og nedskæringer i telekommunikation 

forbrug. Endnu en faktor for de europæiske og nordamerikanske virksomheder er konkurrencen og 

presset på priserne fra kinesiske aktører, som Huawei, ZTE, osv.

Ikke desto mindre vil der globalt set i de kommende år blive stigende investeringer i deep-fibre 

optiske netværk, og det stigende salg af mobiltelefoner over hele verden vil kræve større bredbånd.

Marked eksperter forventer, at den kraftige outsourcing tendens i netværk udstyr markedet vil 

fortsætte, pga. standard baserede arkitektur som ATCA arkitekturen kan bidrage med super 

9 Alcatel-lucents hjemmeside
10 ibid
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performance og til konkurrence dygtige omkostninger. Derfor vil migrationen mellem platforme 

forbedre OEMs rentabilitet og netværk operatorer vil opnå højere afkastningsgrader, som igen vil 

betyde at væksten i det åbne ECT marked vil være højere end i slut markedet i de kommende årrække.

Infotainment

Kontron sælger typisk relative simple COTS (commercial off-the-shelf) ECT moduler til infotainment 

industrien. Det segment som har den største omsætning, er spille industrien, som står for 50 % af 

omsætningen, mens den resterende del bliver genereret ved POS (point-of-sale) udstyr eller 

multimedia applikationer. Kontrons vigtigste kunder er også de mest volatile. Omsætningmæssigt er 

de største spille maskine og lotteri system producenter i verden, som eksempelvis amerikanske IGT, 

WMS, Scientific Games, Bally og det østrigske selskab Funworld. Kontron har allerede gode 

forbindelser med gaming kunder, men der er stadig voksende potentiale at forbedre forholdet til POS 

og multimedie producenter, nu da Kontron kan tilbyde moduler billigere ved hjælp af Quanta’s 

produktionsapparat og ekspertise.

Efterspørgslen efter spilleudstyr som slot maskiner har været temmelig konstant over de seneste år, 

grundet ekspansions trang i de nordamerikanske kasinoer samt en lignende udvikling i nye markeder 

som Macau i Kina. Det vigtigste marked er dog  stadig USA, som genererer 75 % af omsætningen.

Selvom efterspørgslen fra de amerikanske spille kunder har været stabil, vil der komme midlertidige 

kortsigtede effekter af den økonomiske krise. Disse effekter er reduktioner af anlægsinvesteringer i 

gaming industrien, da de amerikanske kasinoer vil opleve faldende omsætning. Kasinoernes 

omsætning har allerede vist et fald. Eksempelvis har slot maskinerne på Las Vegas Strip måtte 

konstatere et fald på 16 % i August. Atlantic City, den anden største amerikanske spille by, har 

oplevet at omsætningen i kasinoernes slot maskiner er faldet med 8,1 % YTD. Set i det lys, og 

usikkerheden med spille kunderne og nedgangen i kasinoernes omsætning, se Figur XX, er det 

sandsynligt at lederne og bestyrerne af kasinoerne i USA vil spare på capex / anlægsinvesteringerne.

Modargumentet er, at især i den nuværende globale økonomiske situation, er kampen om kunderne 

intensiveret, og en typisk strategi fra de enkelte kasinoer er at have den nyeste teknologi og state-of-

the-art spille muligheder.
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På lang sigt er der god vækst muligheder, her kommer følgende parametre og faktorer som vil få 

indflydelse i fremtiden:

1) Stadig nye kasinoer vil blive etableret i stater som ikke tidligere havde kasinoer: 

Californien, Oklahoma, Pennsylvania, Kansas, Maryland, Massachusetts, Kentucky, 

osv.

2) International vækst baseret på udviklingen i verdens BNP, stigning i middelklasen 

på de nye vækst markeder og succesen i Macau, som kunne blive inspireret til at 

deregulere spille markedet for tiltrække turister (Mexico, Argentina, Japan, 

Singapore, Filippinerne, Kina, osv.)11

3) Den næste generation af spille teknologi vil være server baseret gaming (venter i 

øjeblikket på godkendelse i USA), og forventes at starte en bølge af udskiftnings 

cyklus.

Ifølge estimater fra WMS, så vil 2009 og 2010 væksten være mellem 5-9 %.12, men med de 

seneste svaghedstegn fra kasinoerne, er det sandsynligt at der kan være faldende vækstrater i 

forbindelse med det amerikanske marked. Men som sagt, på længere sigt er der gode vækst 

muligheder.     

Figur 12
YEAR TOTAL COMMERCIAL CASINO TOTAL GAMING 

1999  22.2  $58.2
2000  24.3*  $61.4
2001  $25.7*  $63.3
2002  $26.5*  $68.6

11 www.igt.com = international game technology
12 www.wms.com = williams manufacturing company
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2003  $27.02*  $72.9
2004 $28.93 $78.8
2005 $30.29 $84.4
2006 $32.42 $90.9
2007 $34.13 $92.3
2008  $32.54  N/A

Note: All amounts in billions
*Amount does not include deepwater cruise ships, cruises-to-nowhere or noncasino devises

Sources: American Gaming Association, Christiansen Capital Advisors LLC

    

Energi

Kontrons ECT produkter har tidligere opnået meget nære forbindelser med især Ruslands føderale 

operatorer af energi, som står for 50 % af omsætningen i energi sektoren.13 Endvidere har Kontron 

også gode forbindelser til europæiske og canadiske grid operatorer, som er Kontrons kunder i energi 

sektoren. 

ECT systemerne som Kontron har produceret, indgår blandt andet i sikkerhedssystemer, automatisk 

nedlukning i krisesituationer, til rørlednings operatorer, vind turbiner, bore udstyr. Med andre ord 

medvirker Kontrons ECT løsninger til effektivt at optimere energi generering og transmission.

Adskillige store design wins i energisektoren har bidraget til at denne industri er den med det største 

potentiale, med hensyn til organisk vækst. Endvidere er energi sektoren karakteriseret ved at være 

ikke-cyklisk dvs. at den nuværende økonomiske krise ikke vil have indflydelse på vækstraterne. Både 

på kort og lang sigt er vækst prospekterne gode. Især pga. Kontrons relative stærke position til 

Rusland. Ifølge flere energi analytikere vil Rusland i den kommende tid stå overfor mere end en 

dekade af underinvesteringer, inden en bølge af dereguleringer vil vise sig og understøttet af en høj 

efterspørgsel (over 70 % i år 2020 ifølge den russiske stat) til at drive regionens tilbagekomst. 

Regeringen forventer kapacitets behov på 40 GWel klar til at blive installeret i år 2010, for derefter at 

stige til 100 GWel ved år 2015, og omkring 190 GWel ved år 2020.

Selvom grid operatorer er Kontrons vigtigste kunder, så er rørlednings operatorer også væsentlige 

(+31 % vækst i nuværende og planlagte rørlednings projekter fra januar til september 2009 ifølge 

Simdex). Vindturbine industrien (2009/10 +20 % ifølge Global Energy Council) oplever også høj 

vækst og efterspørgsel efter energi og tendensen mod økologiske og bæredygtige løsninger.

13 Føderale operatorer = grid operator = A power transmission network is referred to as a "grid".
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Det statslige / luftfarts industrien

Kontrons statslige relaterede produkter har at gøre med forsvars kontrakter og luftfarts selskaber. I 

dette segment tilbyder Kontron typisk fuld skala ECT løsninger og rugged notebooks for hæren, 

flåden,  luftvåbnet samt satellitter, rumstationer, flyvemaskiner osv. Omsætningen bliver drevet af 

forretninger med europæiske virksomheder som eksempelvis: Thales, EADS, det europæiske Galileo 

projekt. Kun en lille del af omsætningen stammer fra nord Amerika, hvor konkurrencen med de 

amerikanske virksomheder er meget hård. Kontrons markedsposition er blevet styrket med 

overtagelsen af det franske Thales Computer i 2008.

Europæiske forsvars virksomheder har ordrebøgerne fyldte i to år, men pga. de europæiske landes 

forsvarsbudgetter, som er forholdsvise flade i sammenligning med USA, kan der ikke forventes høj 

vækst i den europæiske forsvars industri. Væksten kan eventuelt komme fra Asien og Afrika, hvor 

eksporten kan stige. Det er heller ikke sandsynligt, at det amerikanske forsvarsbudget vil stige 

yderligere, med mindre oprustningen i Afghanistan og Irak bliver intensiveret. Derfor må det 

forventes at amerikanske forsvars virksomheder vil begynde at fokusere på udenlandske markeder, og 

konkurrencen vil dermed blive hårdere på mellemlang sigt (efter 2010). 

På den positive side forventes det, at den europæiske rumfarts industri vil opleve vækst (2009-2010 

+5 % ifølge Kepler14), hvilket primært skyldes Galileo projektet og stigende militære og statslige 

udgifter til diverse mindre projekter.

Kontron har nydt godt af den stigende outsourcing i denne industri, som skyldes virksomhedernes 

behov for omkostningsreduktioner som vil gøre dem mere konkurrence dygtige og rentable. Der er 

ingen grund til, at denne trend ikke vil fortsætte i fremtiden og Kontrons overtagelse af Thales 

Computer, vil bibringe Kontron en større produkt portefølje og en mere markant rolle i 

forsvarsindustrien.                

14 Kepler Capital Markets

37



Figur 13

Kilde: http://yglesias.thinkprogress.org/archives/2009/05/us-defense-spending-in-context.php

Transport

Kontrons ECT løsninger til transport industrien skal typisk servicere to funktioner: ECT skal enten 

anvendes til at gøre operationer mere efficiente (systemer til at bestyre toge/ føreløse toge) offentlig 

transport, lastbiler, personbiler, togskinner eller alternativt for forbedret underholdning ombord på 

diverse transport former. De virksomheder som Kontron oftest har som kunder er Siemens og 

Bombardier.

Markedet er klart et vækst marked, da ECT løsninger kan medvirke til højere effektivitet, forbedret 

sikkerhed og fokus på passagernes tilfredshed med rejsen. Ved at anvende outsourcings specialister 

som Kontron, kan de nævnte mål opnås for transport sektoren, samt det sædvanlige argument om 

omkostningsreduktioner for de enkelte virksomheder.

Medicin

Kontron er udbyder af medicinske OEM’s og tilbyder ECT moduler til klinisk IT, patient 

monitorering, automatiske diagnosticering, terapi og systemer til operationer. Overordnet har Kontron 

forretningsforbindelser med de største ”medical equipment manufactures” som GE, Siemens, Philips, 

osv., men også niche virksomheder som Datascope (primært pumper og kateters som opereres ind i 

kroppen, for bl.a. at modvirke blodproper), og ELA (kardiale rytme management). Denne sektor kan 
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karakteriseres som cyklisk, men ikke på grund af den overordnede økonomiske udvikling i verden 

men som resultat af offentlige investeringer vs. reduktioner i henholdsvis gode og dårlige tider.

Den amerikanske plan ”Deficit Reduction Act” som blev vedtaget i 20061516, har medført lavere 

investeringsniveau i medicinsk udstyr siden 2007 (USA dækker ca. 40 % af verdens medicin marked), 

især inden for ”high-end” produkter som generer mere omsætning og højere marginer for Kontron. 

Det europæiske marked vokser stabilt, mens Asien og især Kina har stigende vækst rater. Ifølge 

Siemens markedsundersøgelser, så vil den totale vækst for medicinsk udstyr være på 3-4 % på kort og 

mellemlang sigt.17 

Figur 14      

Figur 15 Kina

15 http://www.cbo.gov/ftpdocs/70xx/doc7028/s1932conf.pdf

16 http://www.kff.org/medicaid/upload/7465.pdf

17 www.siemens.com
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På mellemlang sigt forventer Siemens at markedet igen vil vokse med ca. 6 %, men dette vil 

sandsynligvis kun være realistisk, hvis USA igen begynder at investere i medicinsk udstyr. Denne 

sandsynlighed er forbedret efter en demokratisk præsident er valgt i 2008 i USA. GE Medical har 

allerede meldt ud at ordre aktiviteten er steget. Hverken Siemens eller Philips har været ude med 

lignende meldinger.18

Den langsigtede vækstanalyse er særdeles positiv for medicinsk udstyr med en voksende og aldrende 

verdensbefolkning, stigende antal personer på health care og stigende efterspørgsel fra nye 

vækstlande. Endvidere er der stadig krav til medicinske OEMs om omkostningsreduktioner. Derfor er 

ECT outsourcing en valgmulighed, og sandsynligheden for at outsourcings løsninger vil stige, i 

forhold til in-house, er derfor høje.

EBIT margin vil blive forbedret
PIP 2011 mål på 12 % i år 2011

I 2004 annoncerede ledelsen i Kontron, at i år 2011 vil rentabiliteten, i form af EBIT marginen, være 

på 12 %. Programmet hedder PIP 2011 profit improvement program. EBIT marginen var, da 

programmet blev præsenteret i 2004, på 7,4 %, og den foreløbige konklusion er, at der er sket 

markante forbedringer i EBIT marginen, se Figuren. 

18 http://www.gehealthcare.com/worldwide.html
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Indtil nu er forbedringerne fremkommet ved stordriftsfordele og interne restruktureringer som 

udflytning af produktionen til lav omkostningslande (primært Malaysia), oparbejdelse af egne 

salgskanaler i Asien som bevirker direkte kontrol og kunde kontakt, oparbejdelse af ingeniør 

kompetencer i Østeuropa (Rusland), globale forskning & udviklingsomkostninger og koordinering og 

endelig ekspansion af forretningen til nye markeder.   

Figur 16

Adj. EBIT margin since PIP 2011
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Hvad skal drive EBIT margin videre? En af de vigtigste faktorer er som sagt væksten i design win, og 

hvad deraf følger af stigende omsætnings volumen, samt markeds penetrering af nye markeder som 

robotics, intelligente transport systemer, grønne & bæredygtige med lavenergi forbrugende ECT 

løsninger mv., og strukturel forbedringer i produkt mixed (se senere). Endelig har ledelsen i Kontron 

fremlagt følgende lovende initiativer, hvor hvert enkelt initiativ vil blive uddelegeret som personligt 

ansvarsområde for et medlem af bestyrelsen:

Forbedre brutto margin til 32,5 % i 2010 

• Forhøje priserne

• Marked specifikke godkendelser i høj margin industrier som medicin (FDA19)

• Produktions og materialeomkostninger skal reduceres ved lukning af produktions 

linier i Canada, konstant kapacitets opbygning ved Kontrons Malaysiske fabrikker, 

centraliserede indkøbs og supply chain fordele fra joint venturet med Quanta

19 Food and drug administration
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Lavere samlede forskning og udviklingsomkostninger (sæt egne tal ind her fra model) 

• Stigning i ikke-kerne ingeniør opgaver i Østeuropa

• Fjernelse af forskning og udviklingsomkostninger fra ikke rentable produkter

• Global koordinering af R&D og genbrug af udviklingsteknologier

Forbedre administrationsomkostninger til

• Centralisering af administrative funktioner som IT, HR, Finans, forsikring, osv.

Konklusion: Ledelsen i Kontron har tidligere leveret varen angående en stigende marginer. Målet til 

forbedringer af EBIT marginen ser kloge og realistiske ud og derfor er troen på, at det fremsatte mål 

på 12 % i 2011 nok skal lykkedes stor og troværdigheden til ledelsen høj.

     

Asiens ”Rising Sun” program vil satse på højere bruttomargin

Ultimo 2007 var Kontrons tilstedeværelse i Asien hovedsagligt posten på 66 % ejerskab af Kontron 

Asia, som er moderselskabet til Kontron Manufacturing Services (Malaysia) samt Kontron Kina som 

havde base i Taiwan. For at forbedre rentabiliteten og opnå større kontrol i de asiatiske operationer, 

foretog ledelsen i Kontron sig følgende:

1) Kontron AG købte Kontron Kina fra Kontron Asia (december 2007)

2) Selskabet begynder at opføre og igangsætte egne salgskanaler / 

aktiviteter i Kina, Japan og Korea (joint venture)

3) Med Kontron Asia som overordnet selskab blev et joint venture iværksat, 

for at forbedre supply chain leddet og overskuddet fra den største 

notebook producent i marts 2008; Kontron Asia bliver omdøbt til 

Quanmax og Quanta indtrådte som aktionær med 21 %, på den måde 

blev joint venturen stærkere

4) Et Buyout af Kontron Manufacturing Services (Malaysia) fra Quanmax, 

for at opnå fuld kontrol over produktionsfaciliteterne i juni 2008, og 

samtidig udflytning af yderlige produktions kapaciteter

5) I August: de tidligere ejere af Gericom indgår i Quanmax og køber 26 % 

ejerskab. I den sammenhæng reducerer Kontron sit ejerskab til 19 %. 

Quanmax udvider sit fokusområde fra et supply chain, til at producere 

notebook til forbrugermarkedet. Derefter vil Kontron have en minoritets 
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andel da Kontron ingen ekspertise har indenfor notebook forretningen, 

men stadigvæk har eget sourcing team i Quanmax og adgang til Quantas 

kapaciteter angående sourcing

6) Kontron vil også begynde at anvende Quantas masseproduktions 

apparat / ekspertise.

Samlet set vil disse faktorer forbedre og styrke Kontron’s position på det asiatiske marked, det vil 

give management fuld og direkte kontrol over salgskanalerne og produktionsstederne og det vil 

signifikant forbedre selskabets ”sourcing conditions”20.

Fokus på teknologisk lederskab

En af hjørnestene til at forsvare og ekspandere Kontrons førende markedsposition er dets stærke fokus 

på teknologisk udvikling. Derfor er det, at Kontron tilstræber at blive en del af det førende embedded 

computing udviklings partnerskaber, som Intels ”Embedded & Communications Alliance”, for at 

medvirke til udviklingen af åbne standarder og have direkte adgang til den nyeste standard teknologi. 

På den anden side investerer Kontron internt i forskning og udvikling kapaciteter, som vil sikre 

yderligere styrkelse af virksomhedens produkt portefølje.

Med relative høje forskning og udviklingsomkostninger, en lav omsætningshastighed for 

medarbejderne (2 % om året), og høj omkostnings effektivitet i forskning og udvikling ved, at 

ingeniør kapaciteterne er forholdsvis høje i Østeuropa, ser Kontron ud til at bibeholde dets førende 

position på tværs af industrier.   

Kontron: et kommende mål for et takeover?

Der har været en del konsolidering i ECT industrien, derfor kan det ikke udelukkes at Kontron kunne 

blive mål for et opkøb / takeover. Hvis det tages i betragtning, at Kontron besidder en unik vertikal og 

regional position og forholdsvise lave markeds overlap til de store konkurrenter, er sandsynligheden 

øget. Endnu en faktor er Kontrons store kontant og likvid beholdning på mere end 53 mio. euro i 

seneste regnskab.

20 Strategic sourcing is an institutional procurement process that continuously improves and re-evaluates the purchasing 
activities of a company. It is one component of supply chain management.
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De faktorer som taler imod det er, at kun et købstilbud som ledelsen og bestyrelsen er indforstået med 

(et venligt takeover), vil kunne tilføre værdi, og ethvert tilbud ville skulle betale en høj præmie over 

den nuværende kurs på selskabets aktier da ledelsen mener, at prisen på aktierne er undervurderet. 

Finansieringen er også en faktor, som taler imod et takeover, da det nuværende kredit marked er svært 

at rejse penge i, med mindre det er store konglomerater (General Electric). Den stærke valuta euro gør 

heller ikke en transaktion billigere, og med Kontrons forretninger med europæiske stater, og med den 

russiske energisektor, kunne det blive opfattet negativt hvis ikke-europæiske selskaber ville forsøge at 

opkøbe Kontron.

Endvidere er Kontrons forretningsmodel og organisations strukturens størrelse og kompleksitet til at 

overse, og kan fortsætte udviklingen med at opnå højere rentabilitet ved at strømlining og effektivitets 

mål. I tilfælde af en overtagelse og integration af et større selskab, kan de førnævnte fordele risikere at 

gå tabt pga. større grad af kompleksitet og en svagere direkte kontrol.

Derfor er sandsynligheden for en overtagelse af Kontron, af et større selskab / konglomerat, relativ 

lav.  

      

Svag dollar kurs skader væksten men ikke marginer

En stor del af Kontrons omsætning stammer fra Nordamerika og på nye vækstmarkeder (ca. 50 %). 

Den generelle svækkelse af dollaren, set over de seneste år, har en indvirkning på markedets 

opfattelse af væksten i Kontron. Set i lyset af deprecieringen af dollaren er de knap 500 mio. euro i 

omsætning en sund underliggende forretning, som er baseret på stigende antal af design wins og den 

solide efterspørgsel.

Mere og mere af produktionen bliver flyttet til produktionsfaciliteterne i Malaysia, som bl.a. betyder 

at den dollar relaterede omkostningsbase ligeledes stiger, og på den måde har ledelsen i Kontron 

etableret en naturlig hedge angående EBIT margin.   

Frit cash flow forbedringer

Selvom Kontron har overtaget Thales Computer SA og Intels communication rackmount server 

forretning, og købet af minoritets aktionærernes andele i Kontron Malaysia produktions faciliteter i 

2008, så sidder selskabet på mere end rigelig stor kassebeholdning og likvider til at klare eventuelle 

44



likviditets problemer i forbindelse med driften, og potentielle små opkøbs kandidater. Med 

forbedringer i generering af frit cash flow, må det forventes at ledelsen vil fortsætte dets aktionær 

venlige politik og forhøje dividende betalingen (andelen er ca. 37 % af netto resultat). Endvidere, 

afhængig af størrelsen af potentielle opkøbs emner, vil der sammen med dividende betalingen også 

blive iværksat tilbagekøbsprogrammer af selskabets aktier.   

PESTEL analyse
Jeg vil i dette afsnit, forholdsvis kort, komme ind på en række faktorer som har indflydelse på 

Kontrons muligheder for at drive forretning. Det er altså en makro model, som vil fremhæve de 

parametre virksomheder generelt bør være opmærksomme på. Det er et strategisk redskab til at forstå 

væksten, eller faldende vækst, på forskellige markeder, markedspositionerne for de konkurrerende 

aktører samt hvor fokus bør være mht. potentielle nye markeder og hvor virksomheder eventuelt bør 

overveje ikke at have produktion.  Det vil ske med udgangspunkt i PESTEL modellen, der opererer 

med seks faktorer: Politisk, Økonomisk, Social, Teknologisk, Miljø og Juridisk. 

Ad Politiske 
Der er nogle vertikale markeder / segmenter, som er naturligt påvirket af politiske faktorer: det 

statslige og forsvaret / rumfartsindustrien er det marked med direkte forbindelse. Offentlige 

forsvarsbudgetter spiller en rolle men også rumfarts industrien kommer i fremtiden til at spille en 

stadig større rolle (se andetsteds for yderlige diskussion). Også energi sektoren er påvirket af 

forskellige staters politiske beslutninger, specielt i Rusland er der en tæt forbindelse mellem private 

energiselskaber og staten. Transport sektoren og dens offentlige investeringer i denne sektor og den 

generelle infrastruktur, er i mange lande dikteret af staten, offentlig togtransport, hvor Kontron har 

erfaringer vil i fremtiden være præget af vækst. I de fleste europæiske lande er sundhedssektoren 

offentlig, eller i hvert fald den største del af sundhedssektoren, derfor spiller politiske beslutninger 

ind, både på det private og offentlig marked.      

Ad Økonomiske 
Økonomiske faktorer som renten, valutakurser, inflation, økonomisk vækst i verdenen etc. har 

indflydelse på alle virksomheder. Kontron har omsætning på det Nordamerikanske marked og er 

derfor påvirket af dollarkursen overfor dets egn valuta euroen. Og den nuværende økonomiske krise 

vil ifølge uafhængige eksperter, tvinge virksomheder til at outsource non-core teknologiske løsninger 
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til professionelle ECT producenter som Kontron. Specifikke segmenter som er påvirket negativt af 

den økonomiske krise er infotainment / gaming. Ifølge Kepler Capital Markets, er væksten i gaming 

på 0 % i 2009 og 2010, hvor den før krisen var over 5 %. Men ifølge samme kilde er både transport, 

energi og det statelige, områder der er forholdsvise uberørt af den økonomiske situation. Mennesker 

som har behov for at spare kunne tænkes, at søge til offentlig transport, i stedet for personbilen.   

Ad Sociale
Sociale faktorer der kan have en indflydelse på Kontrons vækst, kan bl.a. være aldersfordelingen i de 

kommende år, hvor en stadig voksende ældre befolkning i de vestlige lande vil betyde at væksten på 

lang sigt vil stige indenfor medicin industrien. Men også i ikke-vestlige lande vil der være vækst 

procenter på 3-4 % (se tidligere), selvom disse landes alderssammensætning ikke ligner de vestlige 

landes.

Ad Teknologiske
Teknologiske faktorer er typisk forskning og udviklingsomkostninger og niveauet i branchen, jo 

højere jo sværere for potentielle aktører at starte nye virksomheder. Der bliver brugt mange ressourcer 

på forskning og udvikling i ECT industrien. Produktionsapparatet kræver at være ”up-to-date” med 

den nyeste teknologi. Det er i eksempelvis energi sektoren ikke store serie størrelser som produceres, 

derfor er den driftsmæssige risiko forholdsvis stor (se diskussion om risiko andetsteds) for enkelte 

sektorer.

 

Ad Miljøet 
Miljø relaterede faktorer er vejr forhold, klima, klimaændringer. Den voksende fokus må bæredygtige 

løsninger indenfor energi sektoren, hvor vindenergi er i Kontrons produktportefølje. Energi markedet 

følger ikke den økonomiske udvikling, og Kepler Capital Markets spår, at denne sektor vil opleve to 

cifret vækstrater på mellemlang sigt, og er det vertikale marked med højeste omsætningsvækst. 

Transport sektoren er også påvirket af miljøvenlige løsninger, hvor offentlig og massetransport vil 

blive subsidieret i fremtiden.  

Ad Juridiske 
Det juridiske spiller en rolle mht. løn og arbejdsvilkår. I Asien / Malaysia, hvor Kontron har flyttet, og 

vil flytte, en stadig større del af produktionsapparatet til, er lønningerne lavere end især Vesteuropa. 

Dette gælder både for almindelige arbejdere i produktionen men også højtuddannede ingeniører er 

billigere i Asien end i den vestlige verden. Sikkerhedslovene er også af mere ”liberal” karakter.  
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Figur 17
Styrker:

1) stærk markedsposition
2) diversificeret produktportefølje
3) stærk repræsenteret på alle vertikale 

markeder
4) Samarbejder med Intel om at definere 

standarder
5) Relativ høj kassebeholdning som kunne 

finansiere kommende køb af 
virksomheder

Svagheder:
1) prisen på aktierne relativ lav
2) ejerskab af ledelsen i selskabet lav
3) relativ svag på det 

Nordamerikanske marked mht. 
forsvarsindustrien

4) nulvækst pga. den nuværende 
økonomiske krise

Muligheder
1) nye vækstmarkeder
2) potentielle omkostningsreduktioner i 

produktion
3) stigende krav til virksomhederne om at 

reducere produktionsomkostninger
4) dvs. langsigtede vækstmuligheder gode
5) forbedret EBIT-margin til 12 % i 2011

Trusler:
1) Mulig opkøbs kandidat (trussel?)
2) Spredt ejerstruktur (trussel?)
3) US$ versus Euro valuta kurs 

påvirker resultatet negativt
4) Amerikanske virksomheder kunne 

vælge Europa som fokus område i 
fremtiden 

•
Kilde: Egen tilvirkning udfra SWOT modellens struktur

Den Investerede Kapital
Den balance som fremvises i årsrapporter inddeler som regel aktiver og passiver i henholdsvis 

kortfristede og langfristede. For aktivernes vedkommende er denne opdeling baseret på likviditeten, 

og for passivernes vedkommende er det løbetiden på gælden der bestemmer inddelingen. Dette 

hjælper kreditorerne til at fastslå debitors (virksomhedens) betalingsevne på kort og lang sigt. MEN 

evnen til at skabe rentabilitet viser standard opgørelsen af balancen ikke21. Derfor er man nødt til at 

inddele balancen i en driftsdel og en finansieringsdel. Driftsaktiver og passiver er dem som medvirker 

til at sælge varer, mens finansieringsaktiver og passiver er dem som er med til at rejse kapital og som 

”sluger” ekstra likvider fra driften22. Inden man starter med at omformulere balancen bør man fastslå 

21 Financial Statement Analysis, Stephen H. Penman, chapter 9 page 277
22 Ibid page 278
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hvilken virksomhed man analyserer og hvilke markeder den konkurrerer på. På den måde kan man 

definerer hvilke aktiver og passiver der skal henføres til driften.

Kommentarer til Balancen og resultatopgørelsen

Den originale balance

Jeg vil i dette afsnit kort nævne et par poster, i den originale balance, som fremviser relative store 

ændringer set i forhold til tidligere år. Først er de kortsigtede investeringer, som er på ca. 1 mia. euro 

mens de tidligere år var på ca. 20 mio. euro. Dernæst er der debitorerne der er 111 mio. euro i år 2008 

mens de tidligere lå på omkring 70 mio. euro. Under de langfristede aktiver er investeringer på 6,5 

mio. euro mens de tidligere var 370.000 euro. Og som det sidste punkt under aktiver er de udskudte 

skatteaktiver som falder med 50 % fra 15 mio. euro til 7,5 mio. euro.   

Under passiverne er det de kortsigtede banklån som er på ca. 9 mio. euro mens de i tidligere perioder 

var ca. 3 mio. euro. En helt ny post kommer frem i 2008 balancen ”obligations from construction 

contracts” eller gæld til entreprise kontrakter, denne post er på ca. 3 mio. euro mens den, som sagt, 

ikke tidligere optrådte i balancen i tidligere perioder. Langsigtede lån er faldet kraftigt fra ca. 6 mio. 

euro til 2 mio. euro og pensionsforpligtelserne er steget til 1,3 mio. euro fra ca. 140.000 euro. Og 

endelig er ”retained earnings” overført overskud (= til egenkapitalen) steget fra ca. 50 mio. euro til ca. 

75 mio. euro.

Den reformulerede balance

Som tidligere nævnt skal den investerede kapital opgøres således at driftsaktiviteterne udskilles fra 

finansieringsaktiviteterne. Tager man udgangspunkt i driftsopgørelsen starter den med de samlede 

anlægsaktiver, dernæst adderes varebeholdningerne samt tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser plus andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposterne tillægges endvidere og 

endelig adderes en beregnet værdi nemlig driftslikviditeten, som bestemmes ved at udregne en 

procent af nettoomsætningen, som den fremstår i første linie i resultatopgørelsen. Nu fratrækkes alle 

de poster som hører hjemme på passiv siden. Gæld til leverandører, skyldig skat, anden gæld, 

modtagne forudbetalinger, andre hensatte forpligtelser. Summeres alle disse poster fremkommer 

arbejdskapital netto. Endelig tillægges anlægsaktiverne og den investerede kapital fremkommer. I 

48



de perioder som regnearket dækker, er arbejdskapitalen ca. 70 mio. euro på nær det sidste år hvor den 

stiger til knap 100 mio. euro.

For en sikkerheds skyld bør man udføre den samme proces med hensyn til passiv / finansieringssiden. 

Her er udgangspunktet egenkapital, dernæst tillægges langfristede forpligtelser og bankgælden. 

Likvide beholdninger og bankindeståender plus andre kortfristede aktiver skal fratrækkes. Således 

fremkommer den nettorentebærende gæld. Adderes dette tal med egenkapitalen fremkommer den 

investerede kapital. Den nettorentebærende gæld har været negativ i alle årene fra 2005-2008. Den 

post som øver den største indflydelse på den negative nettorentebærende gæld er kontant 

beholdningen, denne post er omkring 50 mio. euro i det sidste år i den analyserede periode. 

Umiddelbart kan det diskuteres om ikke Kontron AG er overkapitaliseret og på den baggrund burde 

ændre i sin kapitalstruktur.   

Den originale resultatopgørelse

Den originale resultatopgørelse i Kontrons årsregnskab er funktionsopdelt, hvilket betyder at 

afskrivningerne ikke fremgår umiddelbart af opstillingen. Man skal slå op i pengestrømsopgørelsen 

side 83 i årsrapporten 2008, for informationerne vedrørende afskrivningerne. ”cost of goods sold” er 

summen af materialeomk, andre prod.omk, amortisering af kapitaliseret udviklingsprojekter og ordrer 

relateret udviklingsomkostninger. Fratrækkes cost of goods sold fra nettoomsætningen udledes 

bruttoresultatet. Bruttoresultatet har været godt 30 % fra 2005-2008, dog med et svagt fald i perioden. 

Dernæst kommer tre omkostnings poster; udviklings-, salgs- og administrationsomkostninger, og 

andre driftsindtægter og omkostninger som også fratrækkes bruttoresultatet og driftsresultatet før 

finansielle indtægter og skatter fremkommer. Og endelig skal finansielle indtægter og omkostninger 

og skatter fratrækkes og nettoresultatet er nået, som skal anvendes til bestemmelse af det frie cash 

flow i værdiansættelsen.

Regnskabsanalyse
Denne regnskabsanalyse består af to sektioner, først en sammenfatning af Kontrons omsætning, 

brutto- EBIT- og nettoresultatmargin, udvikling i produktions- administrations- R&D- 

salgsomkostninger fra årerne 2001-2008. Dernæst en grafisk sammenligning med to konkurrenter, 

Emerson og Radisys, med henvisning til de førnævnte poster, samt anlægsinvesteringer og 

afskrivninger.
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Den første figur, viser Kontrons udviklingstendens i nettoomsætning, startende med 2001 og frem til 

2008. Væksten er udregnet som CAGR (compound annual growth rate), da Kontron opererer i en 

vækst industri vil CAGR mindske spredningen / volatiliteten modsat geometrisk gennemsnit23. Som 

det ses har Kontron været inde i en høj vækst periode, især 2006 hvor omsætningsvæksten var på 

34,82 %. 

Figur 18
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I Figuren er tre marginer illustreret. Bruttomarginen er faldende fra ca. 38 % i 2004 til ca. 30 % i 

2008. EBIT marginen dykker i 2002 men derefter jævnt stigende til omkring de 10 %, dog er den 

marginalt faldende fra år 2007 til 2008 (10,37 % til 9,72 %). Og endelig nettoresultatet som er minus 

12,12 % (af omsætningen) i 2003, for efterfølende at stige til 7,31 % i sidste regnskabsperiode.

23 http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
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Figur 19
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I nedenstående Figur, er diverse omkostningsposter illustreret. Afskrivningerne stiger kraftigt i 2003, 

fra 3,66 % i 2002 til 17,58 % året efter, efterfølgende er niveauet forholdsvis stabilt på ca. 2,25 %. 

Vareforbrug og produktionsomkostningerne er steget fra 62,50 % i 2001 til 69,26 % i 2008, men 

Kontron skriver i seneste årsrapport, at produktionsomkostningerne er noget der vil blive fokuseret på 

at få nedbragt i de kommende år. De andre tre omkostningsposter er på stabile niveauer.

Figur 20

diverse omkostninger

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

01 02 03 04 05 06 07 08

regnskabsperiode

i p
ro

ce
n

t 
af

 n
et

to
o

m
sæ

tn
in

g

vareforbrug og
produktionsomkostninger

forskning og
udviklingsomkostninger

salgs og
markedsføringsomkostninger

administrationsomkostninger

afskrivninger

I de kommende fire grafer vil der blive inddraget to konkurrenter til sammenligning, Emerson og 

Radisys (de er begge beskrevet i forbindelse med den strategiske analyse). Emerson har det laveste 

niveau af produktionsomkostninger med 63, 16 % i sidste regnskabsperiode, Radisys ligger højst med 

74,21 %, og Kontron har et niveau på 69,26 % 
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Figur 21

vareforbrug og produktionsomkostninger for tre konkurrenter
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Den næste Figur, viser det modsatte af Figur fra tidligere, her er det Emerson som ligger på det 

højeste niveau for salgs- markedsføring og administrationsomkostninger med 20,30 % i 2008. Mens 

Kontron i regnskabsperiodens begyndelse var det selskab med højeste omkostningsniveau, er de 

gradvist blevet reduceret fra toppunktet i 2002 på 26,17 % til 2008 niveau på 15,10 %. Radisys har 

været det selskab med laveste omkostninger i alle årerne. 

Figur 22
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Denne næste Figur, har kun Kontron og Radisys afbildet, dette skyldes at regnskaberne ikke 

umiddelbart tillader en direkte sammenligning af forsknings og udviklingsomkostningerne. Men ud 

fra Kontron og Radisys omkostningsniveauer har Kontron (stort set) det laveste niveau igennem hele 

perioden. I årsrapporten fremhæves det, at de tilstræber at få den yderlige reduceret, hvilket vil få 

direkte indflydelse på diverse resultatmål.
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Figur 23

R&D for to konkurrenter
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I den sidste figur, er afskrivninger og anlægsinvesteringer opstillet for de tre ECT konkurrenter, dog 

er Capex for Emerson ikke direkte sammenlignelig med de to andre selskaber derfor er den udeladt. 

Som det kan ses ligger anlægsinvesteringer på et højere niveau end afskrivningerne i alle 

regnskabsperioderne, selvom Capex har været faldende de senere år, til at i 2008 at være 28,31 % og 

25,01 % for henholdsvis Kontron og Radisys.

Figur 24
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Konklusionen på dette afsnit er, at Kontron er inde i en periode med høj vækst men med faldende 

anlægsinvesteringer og et relativt beskedent afskrivningsniveau på godt 2 %. Salgs- administrations- 

og markedsføringsomkostningerne er på et konkurrence dygtigt niveau, set i sammenligning med 

Radisys og Emerson, forsknings og udviklingsomkostningerne er ligeledes på et lavt niveau. 

Vareforbrug og produktionsomkostningerne er hverken de laveste eller højeste i 

sammenligningsperioden, og Kontron arbejder på at nedbringe denne omkostningstype. Angående 

resultatmålene er der måske grund til bekymring, både EBIT- og bruttomarginen falder en smule, og 
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nettoresultatet er stort set på samme niveau for 2007 og 2008. Væksten i nettoomsætningen er fortsat 

på to cifrede niveauer, som Kontron nævner en del gange i årsrapporten, og de forventer at 

udviklingen vil fortsætte.   

Rentabilitetsanalyse
Ad afkastningsgraden

Det primære nøgletal, til bestemmelse af rentabiliteten er afkastningsgraden AG/ROIC (return on 

invested capital). Dette nøgletal siger noget om hvor rentabel driften er eller virksomhedens 

indtjeningsevne eller det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapital krone/euro/dollar etc.24. I bilaget er 

beregningen af Kontrons afkastningsgrad opstillet og beregningen er NOPAT/investeret kapital, hvor 

NOPAT er net operating profit after taxes og den investerede kapital er den værdi som er opstillet i 

regnearket i den reformulerede balance. Som det kan ses er afkastningsgraden stigende igennem 

perioden fra 8,09 % i 2005 til 12,16 % i 2006 og 15,00 % i 2007, men så falder den til 14,85 % i 

2008. Grunden til dette mindre fald kan skyldes enten at overskudsgraden (OG) er faldet eller at 

omsætningshastigheden (OH) for den investerede kapital er faldet, da formlen for afkastningsgraden 

er OG x OH. 

Ad overskudsgraden

Overskudsgraden / driftsmarginal / profitmargin udtrykker hvor stor en procentdel af virksomhedens 

aktivitet som bliver til overskud, formlen er NOPAT/omsætning. Typiske virksomheder, der opererer 

med relative høje overskudsgrader, er kapitalintensive virksomheder og med høje 

kapacitetsomkostninger / faste omkostninger. Disse krav høje krav til kapitalen er medvirkende til at 

holde potentielle konkurrenter ude af markedet, da de fungere som adgangsbarrierer. Kontrons 

overskudsgrad er voksende i hele den analyserede periode, fra 5,82 % i 2005 til 6,51 % året efter til 

7,05 % i år 2007, mens udviklingen flader lidt ud i 2008 på 7,08 %. Dvs. at det ikke kan forklares, 

med udgangspunkt i overskudsgraden, hvorfor at afkastningsgraden er faldende fra 2007 til 2008. 

Altså må fokus være på omsætningshastigheden for den investerede kapital.  

Ad omsætningshastigheden for den investerede kapital

Omsætningshastigheden defineres som omsætning/investerede kapital. Virksomheder som har høje 

rentabilitets procenter, ved at have et højt niveau for omsætningshastigheden, har typisk mindre krav 

24 Side 29 i ”Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse”, Bent Schack
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til kapitalbehov til anlægskapital, og disse virksomheder har ofte færre muligheder for at differentiere 

sig over for nuværende og potentielle konkurrenter og der er begrænset beskyttelse overfor 

nyetableringer.25 Kontrons omsætningshastighed for den investerede kapital, som det kan ses på 

Figuren, marginalt faldende. Den var 1,39 i 2005 derefter steg den til 1,87 i 2006, den var på 2,13 i 

2007 men så faldt den til 2,10 i 2008. Her er grunden til at afkastningsgraden er faldet i samme 

tidsinterval. AG for 2008 = 2,10 x 0,0708 = 14,85 % (afrunding). Da det er omsætningshastigheden 

som er aftagende må fokus vendes til kapitaltilpasningsevnen / omsætningsaktiver og anlægsaktiver. 

Figur 25
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Ad egenkapitalforrentning
I figuren, er udviklingen i egenkapitalforretning også illustreret. Dette nøgletal er defineret som 

nettoresultat efter skat / egenkapitalen. Egenkapitalforretningen siger noget om ejernes afkast af deres 

investering i virksomheden26. Kontron egenkapitalforretning har været voksende igennem hele den 

analyserede periode. Begyndende med 7,02 % i 2005, voksende til 10,19 % året efter, i 2007 er 

procenten 11,32 % og endelig i 2008 på 12,50 %. Det skal bemærkes at egenkapitalforretningen i hele 

perioden er lavere end afkastningsgraden. En faktor, som Kontron kunne overveje, var at anvende 

fremmedkapital til finansieringen af virksomheden, ved hjælp af gæld kunne egenkapitalforretningen 

blive øget fra dets nuværende niveau. Men for at et højere gældsniveau, skal kunne bidrage til 

rentabiliteten, er forudsætningen at rentemarginalen er spreadet eller rentemarginalen er positiv. 

Figur 26

25 Side 35 Ibid
26 Side 174 i plenborg og co.
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Den sidste graf viser det økonomiske overskud / merafkastet / EVA economic value added der 

defineres som forskellen mellem afkastningsgraden og WACC’en ganget med den investerede 

kapital. Det er ikke en relativ størrelse men en absolut værdi, som viser om virksomheden genererer 

værdi for ejerne, eller en måde at bestemme på om værdien som skabes, ligger udover det krævede 

afkastkrav til aktionærerne. Som Figuren ovenfor viser, er merafkastet negativt i 2005 med end 2 mio. 

euro, Kontron destruerede værdi for aktionærerne pga. at forrentningen af den indskudte kapital ikke 

kompenserede for risikoen. I de følgende perioder steg merafkastet gradvist fra knap 7 mio. euro i 

2006 til ca. 12,5 mio. euro i 2007 for til sidst at være på 13,7 mio. euro i 2008. Der har været vækst i 

merafkastet efter 2005, og dermed er der skabt værdi for aktionærerne i de efterfølgende perioder.  

Figur 27
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Som det kan ses i bilaget, hvor resultatopgørelsen er indekseret, er omsætningen i perioden 

2005-2008 vokset med 65 %, tilsvarende er NOPAT mere end fordoblet. På omkostningssiden er 

både salgs- og markedsføringsomkostninger, generelle og administrationsomkostninger steget med en 

lavere takst end aktiviteten / omsætningen. Forskning og udviklingsomkostningerne er ligeledes 

vokset med en lavere takt end omsætningen. De eneste omkostningsposter, som er steget kraftigere 

end omsætningen er andre driftsmæssige udgifter og vareforbrug / produktionsomkostningerne hvor 

sidst nævnte er steget med 74 % samtidig med at omsætningen er steget med 65 %, førstnævnte er 

endt på 349 i 2008. Både EBIT (det primære driftsresultat) og netto resultatet er ligeledes vokset 

kraftigere end nettoomsætningen. Endelig er de finansielle poster netto udviklet sig positivt, dvs. at 

indtægterne klart har vokset hurtigere end udgifterne.

Ad den investerede kapital

I Bilaget er den investerede kapital indekseret. Her ses det, i øverste linie, at anlægsaktiverne (PP&E 

+ imm. Aktiver + goodwill + andre anlægsaktiver + udskudte skatte aktiver) er stort set på samme 

niveau igennem perioden, dog med forskelle i de forskellige poster som anlægsaktiverne består af, 

bl.a. er PP&E faldet mens immaterielle aktiver er mere end fordoblet. Arbejdskapitalen er steget 36 % 

i de fire år. Varelageret er næsten uændret mens varedebitorerne næsten er fordoblet, kreditorerne er 

også steget, dog ikke lige så meget som debitorerne. Pensions forpligtelserne er den passiv post som 

er øget mest, dog er det kun i år 2008 at den afviger meget markant. Samlet set er den investerede 

kapital forøget med 10 %, i de fire år, mens netto arbejdskapitalen er steget med 36 %, begge de to 

poster viser kun disse udsving i det sidste år af analysen 2008. Men da omsætningen er steget 65 % er 

det en naturlig udvikling.

Common-size analyse
Ad resultatopgørelsen

Til forskel for indeksering, er formålet med opstilling af common-size analyser, at analysere både 

niveauet og udviklingen for de specifikke regnskabsposter, set i forhold til omsætningen og for 

driftsaktivernes vedkommende, i forhold til den investerede kapital. I bilaget kan det ses, at 

vareforbrug / produktionsomkostninger knap 70 % af omsætningen, mens de tre andre 

omkostningsposter (salgs-, administrative og R&D omkostninger) udgør ca. 7-8 % af omsætningen i 

perioden. Umiddelbart er 70 % en stor andel, så hvis rentabiliteten skal forbedres er det sandsynligt at 

det er en reduktion af produktionsomkostningerne der skal arbejdes med. Det primære driftsresultat 
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udgør 10 % i de to sidste år, og NOPAT og nettoresultatet er 7 % af omsætningen. Finansielle 

indtægter og omkostninger har næsten ingen indflydelse på udviklingen i perioden.

Ad den investerede kapital

Angående den investerede kapital, så er de samlede anlægsaktiver faldet i de fire år, fra at udgøre 67 

% i 2005 til 59 % i 2008 af den investerede kapital. Forklaringen på udviklingen i de samlede 

anlægsaktiver skal findes i at PP&E er faldet tre procent og goodwill er gået fra 40 % til 35 %, og 

udskudte skatteaktiver er faldet fra 10 % til 3 % i perioden. Den eneste post, under anlægsaktiver, 

som er steget er immaterielle aktiver (forskellig fra goodwill), som er fordoblet fra 6 % til 12 %. Hele 

udviklingen i de samlede anlægsaktiver er positiv, den er blevet reduceret og det er samtidig med at 

Kontron har oplevet vækst både organisk vækst og vækst ved køb af andre selskaber, typisk vil 

anlægsaktiverne stige når virksomheder opkøber andre virksomheder. Denne information kan 

anvendes i den senere budgettering, hvor anlægsaktiver skal estimeres i fremtiden, og den passer fint 

med hvad Kontrons mål med at vokse, primært via organisk vækst.

Den samlede arbejdskapital / netto, er forøget med 8 %, fra 33 % i 2005 til 41 % i 2008. Varelageret 

derimod er faldet fra i år 2005 at være 32 % til i 2008 at være på 30 %, men varedebitorerne er steget 

forholdsvis meget, fra 26 % til 47 %. Varekreditorerne er ligeledes steget, dog ikke lige så kraftigt 

som debitorerne fra 17 % til 23 %. Andre korte forpligtelser er steget behersket fra 5 % til 7 % i 

perioden. Konklusionen må være at der er sket en forskydning mellem anlægsformuen og 

omsætningsformuen, den første er faldet med 8 % i de fire år mens den sidste er steget med 8 % i 

analyse perioden. 

Til sidst bør nævnes, at ideelt set burde Kontrons konkurrenter også sammenlignes, dvs. at common-

size analyser af disse virksomheders resultatopgørelse og balancen på aktivsiden / den investerede 

kapital.

Investorens afkastkrav

Capm

Capital Asset Pricing Model anvendes til at bestemme et teoretisk korrekt afkastkrav som 

investorerne kan kræve. Forudsat at investeringsaktivet tillægges en i forvejen diversificeret portefølje 
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og givet at aktivet i forvejen har ikke-diversificerbar risiko, også kaldet systematisk risiko. Modellen 

tager højde for investeringsaktivets følsomhed overfor ikke-diversificerbar / systematisk risiko / 

markeds risiko. Denne risiko er repræsenteret ved faktoren beta. Modellen inddrager også markedets 

forventede afkast samt det teoretisk forventede afkast af en risikofri portefølje.

Figur 28 Capital Asset Pricing Modellen.

Capm er en model som kan fastsætte en pris for et individuelt værdipapir / aktiv eller en hel 

portefølje. For et individuelt værdipapir viser figuren at SML (security market line) og dennes forhold 

til forventet afkast og systematisk risiko (beta). Dette gøres for at vise hvorledes markedet 

prisfastsætter et værdipapir set i forhold til dette værdipapirs risiko niveau eller klasse. SML linien 

sætter os i stand til at beregne reward-to-risk ratioen for ethvert værdipapir set i forhold til det 

overordnede marked.

Risiko og diversifikation:

En porteføljes risiko består af systematisk risiko og usystematisk risiko. Systematisk risiko er den 

risiko alle værdipapirer må bære, hvilket også er markedsrisiko. Usystematisk risiko er den risiko som 

det enkelte aktiv rent specifikt må bære. Usystematisk risiko kan diversificeres bort til et lavere 

niveau ved at en given portefølje har et større antal aktiver i dens beholdning (den specifikke risiko 

bliver udjævnet). Dette kan ikke lade sig gøre for systematisk risiko i et givet marked. Antallet af 

værdipapirer i en portefølje består af ca. 30-40 stykker i et udviklet kapitalmarked, for at den eneste 

tilbageværende risiko består af systematiskrisiko. I mindre udviklede kapitalmarkeder eller mindre 
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likvide markeder kræves der et højere antal værdipapirer på grund af den højere standardafvigelse / 

spredning på de finansielle aktiver.

En hver rationel investor bør ikke påtage sig diversificerbar risiko, da kun ikke-diversificerbar risiko 

bliver belønnet i denne CAPM kontekst. Derfor er det krævede afkast på et aktiv, dvs. det afkast som 

kompenserer for den risiko man har påtaget sig, må ses i den sammenhæng som risikoprofilen på ens 

portefølje, hvad det enkelte aktiv bidrager med til den samlede porteføljes risikoprofil, modsat den 

risiko dette aktiv vil være behæftet med hvis man udelukkende så isoleret set på aktivet. Set i CAPM 

sammenhæng er portefølje risiko repræsenteret ved højere varians eller mindre forudsigelighed. Med 

andre ord, en porteføljes beta værdi er den bestemmende faktor for at belønne den investor som 

påtager sig systematisk risiko.

CAPM antager at risiko-afkast profilen for en given portefølje kan optimeres, en optimal portefølje 

fremviser den lavest mulige risiko for dets givne afkast niveau. Endvidere når et ekstra 

aktiv bliver tilført til porteføljen yderligere vil diversificere porteføljen, må den 

optimale portefølje bestå af ethvert aktiv, forudsat ingen handelsomkostninger, og hvert 

aktiv må have tillagt en vægtet betydning til porteføljen (antagelse at ethvert aktiv er 

uendelig diversificerbar). Alle sådanne optimale porteføljer, en for hvert givet 

afkastniveau, udgør den efficiente rand. Da den usystematiske risiko er diverfiserbar, 

kan den samlede risiko for en given portefølje ses som beta

Forudsætninger bag ved CAPM

Om alle investorer antages følgende:

1) Nytte maksimering

2) Rationel risiko avers

3) Pristager dvs. har ingen indflydelse på prisdannelsen

4) Kan udlåne og låne ubegrænset til den risikofrie rente

5) Alle værdipapirer er diverfiserbare i små andele

6) Ingen handelsomkostninger eller skatter
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Ulemper ved CAPM

• Modellen antager at afkastet på et aktiv er normalt fordelt stokastisk variabel. Men 

kapitalmarkeds afkast følger ikke en normalfordeling. Som konsekvens af dette 

fremvises der langt større udsving (fra 3 til 6 standardafvigelser fra gennemsnittet) i 

markedet end normalfordelingen forudsætningen ville forvente.

• Modellen antager at variansen på afkastet er et passende mål for risiko. Dette kan 

være rigtigt hvis afkastene ville opfylde forudsætninger under 

normalfordelingsvariablen, men for den faktiske fordeling af afkastet vil andre 

risikomål mere præcist vise investorernes præferencer.

• Modellen ser ikke ud til at kunne forudsige særligt præcist variationerne i 

aktieafkastene. Empiriske data27viser at aktier med lave beta værdier ser ud til at 

opnå højere afkast end hvad CAPM ville forvente.

• Modellen antager at alle investorer har adgang til den samme information og er 

enige om risiko og forventet afkast på alle aktiver.

• Modellen forudsætter at der ikke eksisterer skatter og transaktionsomkostninger.

• Markedsporteføljen består af alle tænkelige aktiver på alle markeder, hvor hvert 

aktiv bliver vægtet med dets markedsværdi. Dette medfører at investorer ikke har 

præferencer for bestemte aktiver eller markeder, og at investorernes udelukkende 

betragter risiko afkast profilen på et givet aktiv.

• Markedsporteføljen burde teoretisk set bestå af alle aktiver som 

ejendomsinvesteringer, kunst, menneskelig kapital etc. I praksis er en sådan 

portefølje ikke observerbar, og derfor anvendes som regel et aktieindeks som en 

repræsentativ substitut.

Risikopræmien
En rationel investor vil kræve en belønning for at investere sine midler i en virksomheds aktier, 

grunden til dette er, at der er forbundet en risiko med at investere i en aktie. Forskellen mellem den 

risikofrie rente (se andetsteds) og afkastet på en aktie, både udbytte og kursstigninger, er defineret 

som risikopræmien for aktier. 

27 Se brealey & Myers
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I nedenstående figur er risikopræmien for verden illustreret. Tages der udgangspunkt i de sidste år er 

risikopræmien ca. 5,7 %. Men medtager man en længere årrække er billedet knap så positivt, her er 

risikopræmien ca. 3,3 %. En graf som udelukkende ville have medtaget amerikanske data ville have 

fremvist højere risikopræmier 6,9 % for de seneste år og 3,2 % hvis hele den viste årrække medtages.

Andre studier af Christiansen og Lystbæk, kommer frem til ca. 2 % i tidsperiode 1915-1993, Nielsen 

og Risager kommer frem til ca. 3 % i perioden 1922-1995, og endelig Parum kommer frem til ca. 3 % 

i perioden 1925-1997.28 Danske analytikere har i nyere tid (1998-2001) gjort brug af en risikopræmie 

på 4 %.  Jeg fastlægger risikopræmien til 4,5 %! Senere hen i opgaven vil der blive udarbejdet en 

følsomhedsanalyse for WACC’en, indirekte vil der blive udforsket hvad en højere/mindre 

risikopræmie vil betyde for egenkapitalen/prisen på aktien.

Figur 29

Den risikofrie rente
Den risikofrie rente kan teoretisk udtrykkes som afkastet på et aktiv (eller en portefølje af aktiver) der 

ikke har misligholdelses- og reinvesteringsrisiko og er fuldstændig ukorreleret med afkast på alt andet 

i økonomien. Denne beregning er ikke mulig i praksis, og min bestemmelse af den risikofrie rente 

baseres derfor på andre faktorer.

28 Side 60 i FSR
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I praksis tilfredsstiller statsobligationer kravet om fravær af misligholdelsesrisiko. Kravet om fravær 

af reinvesteringsrisiko kan sikres gennem anvendelse af en risikofri rente på en obligation med 

samme varighed som selskabets forventede fremtidige pengestrømme. Da de forventede 

pengestrømme i værdiansættelsen analyseres på forholdsvis lang sigt anvender jeg derfor en 

statsobligation med relativ lang varighed. Kutymen er at anvende en 10-årig statsobligation som 

stedfortræder for den risikofrie rente. Den 10-årige statsobligation har den fordel, i forhold til en 30-

årig, at dens pris er mindre følsom overfor uforventede ændringer i inflationen og dermed har en 

mindre beta end den 30-årige statsobligation.

Den obligation, som benyttes er nomineret i euro. Da Kontron’s finansielle regnskabsposter alle er 

oplyst i euro. Men indenfor eurozonen, har hvert land udstedt statsobligationer, altså er det den 10-

årige tyske statsobligation som skal anvendes. Som det kan ses på figuren herunder, der viser yield-

kurven for tyske statsobligationer er renten 3,75 % pr. 8. maj 2009 for obligationer med løbetid på 10 

år.  

Men for at kunne udlede Rd, som skal anvendes i WACC’en, er det nødvendigt med et risikotillæg. 

Kontrons finansielle risiko er begrænset (se risiko diskussion andetsteds), og i årsrapporten 2008 

fremhæver ledelsen, at de forventer i fremtiden at dette vil fortsætte. Derfor må risikotillægget være 

relativt lavt. Desuden er gældandelen ikke signifikant, det har altså ikke den store indflydelse på 

værdien af egenkapitalen. Men jeg vælger at bestemme tillægget til 0,5 %, dvs. Rd = 3,75 + 0,5 = 

4,25 %!    

Figur 30

Kilde: www.bloomberg.com
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Common sense metoden til bestemmelse af beta

Beta fastslår hvor meget virksomhedens akties forventede afkast vil variere set i forhold til en 

ændring i det generelle markeds forventede afkast. Altså udtrykker beta virksomhedens systematiske 

risiko, som ikke kan diversificeres bort. Normalt kan beta værdien udregnes på tre måder:

• udgangspunktet er de historiske aktiekurser for det givne selskab set i forhold til et 

aktie indeks

• foretage en sammenligning af betaværdier fra selskaber som er sammenlignelige 

(peer-group)

• foretage en sund fornuft analyse ved at analysere nærmere på den driftsmæssige og 

finansielle risiko

Det er den sidste metode som vil blive anvendt til at opnå en kvalificeret estimering af Kontron AG’s 

beta værdi.   

Betaværdier for peer-gruppe29

Udover common sense betragtninger, til bestemmelse af beta værdien, er det tilrådeligt at se på peer 

gruppens beta værdier. 

• RadiSys Corp. = 1,250

• Eurotech = 0,874

• Emerson = 0,899

• Fanuc Embedded Systems = 0,710

• Singulus Tech = 1,174

• Rofin-Sinar = 1,232

• Pfeiffer Vacuum = 0,816

• Kontron = 0,984

Som det kan ses er det relative lave beta værdier, som er gældende i computer 

equipment/halvleder/elektronisk udstyr industrierne. Og sammenholdt med common sense 

diskussionen (se tidligere), hvor konklusionen blev at Kontrons beta værdi måtte ligge i intervallet 

29 www.bloomberg.com
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0,85-1,15, er det ikke usandsynligt at Kontrons beta værdi må være ca. 1, med andre ord er en 

investering i Kontron en investering med samme risiko som markedsporteføljen.

KONKLUSION: Beta = 1,0

Denne værdi skal anvendes i CAPM, se senere! 

   Opsummering af Beta30

Beta = 0, Risikofri investering

Beta < 1, Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

Beta = 1, Investering med samme risiko som markedsporteføljen

Beta > 1, Investering med større risiko end markedsporteføljen

Driftsmæssig risiko finansiel risiko Samlet risiko Samlet risiko beta
Lav Lav Meget lav 0,4 – 0,6
Lav Neutral Lav 0,6 – 0,85
Lav Høj Neutral 0,85 – 1,15
Neutral Lav Lav 0,6 – 0,85
Neutral Neutral Neutral 0,85 – 1,15
Neutral Høj Høj 1,15 – 1,4
Høj Lav Neutral 0,85 – 1,15
Høj Neutral Høj 1,15 – 1,4
høj Høj Meget høj 1,4+
Kilde: side 59 i FSR december 2002

Nøgletal

Driftsmæssig risiko I = Anlægsaktiver / Omsætningsaktiver

Driftsmæssig risiko II = Anlægsaktiver / Aktiver i alt

Finansiel risiko I = Egenkapital / Passiver i alt

Finansiel risiko II = (Gæld + hensættelser + min.int.) / Egenkapital

Her følger værdierne af de fire nøgletal:

år 2005 år 2006 år 2007 år 2008 gns.

30 Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele.
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driftsmæssig risikoI 1,32 1,54 1,73 1,70 1,57
driftsmæssig risikoII 0,43 0,39 0,37 0,37 0,39
fin. Risiko I 0,69 0,69 0,75 0,73 0,72
fin. Risiko II 0,44 0,44 0,33 0,37 0,40
Som det ses, er den driftsmæssige risiko I stigende fra 2005 til 2007, derefter faldende den en anelse. 

Konklusionen på denne mini analyse er, at der ikke er de store omvæltninger i de fire analyse år, både 

mht. drifts og finansiel risiko.

Ad den driftsmæssige risiko

• konjunkturfølsomhed

• muligheden for at tilpasse salgspriser til ændringer i indkøbspriser

• driftsmæssig gearing

I forbindelse med den driftsmæssige risiko bør der først ses på de faktorer som virksomheden ingen 

kontrol eller styring har over, dette er for eksempel; prisen på de råvarer som virksomheden anvender 

i produktionen, udviklingen i BNP, politisk stabilitet i de lande som virksomheden driver produktion. 

De strategiske risici er blandt andet; konkurrenceintensiteten i branchen, relative konkurrencemæssige 

fordele, afhængighed af en eller få leverandører, afhængighed af en eller få kunder, hvorvidt markedet 

fortsat vil udvise vækst, risikoen for teknologiske fornyelser som kan fjerne afsætningsgrundlaget, 

muligheden for at tilpasse salgspriser til stigende råvarepriser.31 Og endelig findes de operationelle 

risici som er; graden af kundetilfredshed, succesraten i forskning og udvikling, produktkvalitet og – 

fornyelse, brand name opbygning/-nedbrydning, kvaliteten/nytten af informationssystemet, udnyttelse 

af produktionsapparatet (effektivitet), kvaliteten af ledelsen/ansatte, valg af omkostningsstruktur, 

virksomhedens livscyklus.

Kontron har en relativ høj grad af driftsmæssig risiko. Geografisk er virksomheden repræsenteret 

både i stabile regioner som Europa og Nordamerika, men også på nye mere usikre markeder som 

Rusland, men Kontron har et stabilt forhold til forretningspartnerne i denne region. Udviklingen i 

BNP, på globalt plan, har medført at Kontrons omsætning er faldet i forhold til væksten i tidligere år. 

Ad den finansielle risiko

• finansiel gearing

31 Side 229 i Petersen og Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere.
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• afdragsprofilen

• lånerentens volatilitet (fast versus variabelt forrentet lån)

• valutarisici

• realiserbare aktiver

Den finansielle gearing har indflydelse på risiko vurderingen når beta skal bestemmes, jo højere 

gældsniveau jo større sandsynlighed for konkurs. Ligeledes skal afdragsprofilen indgå i betragtningen 

er det en kort henholdsvis lang tidshorisont, kan midlertidige likviditets problemer skaber problemer 

med serviceringen af gælden. Eksterne faktorer som lånerenten og valutakurs volatiliteten, hvor den 

enkelte virksomhed ikke kan påvirke disse faktorer, dog kan både lånerenten og valutakursen fastlåses 

ved hjælp af finansielle terminskontrakter som futures og optioner, lånerenten kan blandt andet sikres 

med en anden virksomhed i en såkaldt swap-aftale. Balancens aktivmasse påvirker også den 

finansielle risiko, er der store dele af balancen som kan sælges / realiseres for samme beløb eller 

højere beløb end den bogførte værdi, eller består balancen af store mænger immaterielle aktiver som 

goodwill etc.  

Den finansielle risiko er lav i Kontron. I det udarbejdede regneark har Kontron i alle årerne, både de 

historiske og de budgetterede, en negativ rentebærende gæld. Endvidere har Kontron en 

kassebeholdning på ca. 55 mio. euro (korte investeringer + kontanter). Den eneste form for finansiel 

risiko er valutarisiko, den svage dollar overfor euroen, en del af Kontrons omsætning genereres på det 

Nordamerikanske marked.   

WACC
weighted average cost of capital (WACC) er den “afkastningsgrad” som en virksomhed forventes at 

betale for at få finansieret sine aktiver. WACC er altså det minimum afkast som et selskab må 

forventes af kunne opfylde ved hjælp af sin nuværende bestanddel eller portefølje af aktiver for at 

kunne tilfredsstille sine kreditorer, ejere og andre indskydere af kapital til virksomheden. Selskaber 

fremskaffer kapital fra en lang række af finansieringskilder: almindelig aktiekapital, præference 

aktier, almindelig gæld, konverterbar gæld, warrants etc. De forskellige finansierings muligheder 

kræver hver især deres unikke afkast. WACC’en udregnes ved at tage hensyn til de forskellige 

værdipapirers forholdsvise andel af den samlede kapital struktur. Hvis et selskab har en relativ 
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kompleks kapitalstruktur dvs. hvis selskabet benytter mange forskellige finansierings kilder, bliver 

udregningen af WACC’en dertil mere indviklet.

Formlen: WACC = ( E / E + D ) * Re  +  ( D / E + D ) * Rd (1-T)

Symbol Meaning Units

WACC weighted average cost of capital  %

Re required or expected rate of return on equity, or cost of equity"  %

Rd required or expected rate of return on borrowings, or cost of debt  %

T corporate tax rate  %

D
total debt and leases (including current portion of long-term debt and notes 
payable)

currency

E total market value of equity and equity equivalents currency

E + D total capital invested in the going concern currency

  

Denne beskrivelse gælder kun hvis virksomheden er finansieret ved hjælp af egenkapital og 

almindelig gæld. Hvis virksomheden har benyttet sig af alternative finansierings former som f.eks. 

præference aktier, vil formlen skulle have tilført et yderligere led. 

Da vi beregner det fremtidige forventet kapitalomkostning skal der anvendes markedsværdier i 

WACC formlen, frem for de bogførte værdier, som kan være betydeligt forskellige fra disse. Andre 

finansierings former som warrants og andre mere eksotiske værdipapirer, skal kun indgå i formlen 

hvis de indgår som signifikante andele i virksomhedens kapitalstruktur. 
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Hvordan findes de enkelte led i WACC formlen så? Først og fremmest er den enkelte vægt 

simpelthen den enkelte faktors markedsværdi divideret med den samlede finansiering. F.eks. er 

formlen for egenkapitalen:

Markedsværdien af egenkapitalen / markedsværdien af egenkapitalen + markedsværdien af gælden.

Her følger de mest almindelige metoder til at bestemme værdien af egenkapital og gæld:

• Markedsværdien for egenkapitalen for børsnoterede selskaber er prisen på aktien 

ganget med antal udestående aktier.

•  Hvis selskabet har udstedt børsnoterede obligationer er det nemt at bestemme 

markedsværdien af denne gæld. Men oftest består selskabers gæld af bankgæld, hvis 

markedsværdi ikke lader sig umiddelbart let bestemme. Men selvom dette er 

tilfældet så er den bogførte værdi et udmærket estimat på markedsværdien. I det 

mindste for selskaber hvis kredit rating ikke har undergået større ændringer. Derfor 

benyttes som regel den bogførte værdi af gælden som vægten i WACC formlen.

I det følgende afsnit ses nærmere på bestemmelsen af omkostningen ved de to finansieringsformer:

* Omkostningen ved egenkapital finansiering findes som oftest ved hjælp af Capital Asset 

Model (se nedenfor).

* omkostningen ved børsnoteret gæld er renten på den pågældende obligation. Hvis det 

ikke drejer sig om børsnoteret gæld kan en substitut for kapitalomkostningen være 

renten som selskabets bank tidligere har krævet på lån med samme løbetid. Da et 

selskab normalt kan trække rente omkostninger fra, skal kapitalomkostningen på gælden 

yderligere formindskes med dette skatteskjold. Derfor bliver faktoren med gælden 

følgende: gældsvægten * gældsomkostningen * (1-skatteprocenten).

Effekten på værdiansættelsen:

 Økonomerne Merton Miller og Franco Modigliani viste I deres Modigliani/Miller teorem, at I en 

økonomi med ingen skatter eller transaktionsomkostninger er finansieringen af virksomheden

 irrelevant i forhold til værdien af virksomheden: en virksomhed som er 100 % egenkapital

 finansieret er lige så værdifuld som en der er finansieret 100 % med gæld. Men da de fleste landes

 skattelovgivning tillader at trække renteomkostninger fra skaber dette en bias imod

 gældsfinansiering for derved at opnå en lavere WACC. Men I den modsatte retning trækker

 kapitalomkostningen hvis gældniveauet når over et vist punkt. Så bliver risikoen så stor at

 WACC’en stiger.
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Kapitalstruktur
Ved bestemmelse af selskabets kapitalstruktur, dvs. forholdet mellem ejerkapital og fremmedkapital 

(dette er en forsimpling da der er flere hybrid former for finansiering blandt andet præference aktier), 

skal der anvendes markedsvægte. Dette er dog hele meningen med værdiansættelsen, at beregne 

markedsværdien af selskabet.32. Dvs. at denne tilgang fremmaner et cirkulært problem da 

markedsvægtene skal kendes for at bestemme WACC, mens man ikke kan bestemme egenkapital 

andelen uden at kende WACC. Derfor vil jeg benytte mig af en todelt løsning for at bestemme 

Kontrons WACC:

• den nuværende markedsbaserede kapitalstruktur

• kapitalstrukturen for industrien/branchen ved hjælp af data fra Professor 

Damodaron’s website33

Generelt for selskaber, når dets kapitalstruktur skal fastlægges, bør det undgås at en ”alt for høj” 

gældsandel. Umiddelbart lyder det tillokkende, at lade selskabet være 100 % fremmedkapital 

finansieret, da afkastkravet som regel er lavere for gæld end for ejerkapital. Men ved alt for høje 

gældsniveauer vil der indtræde en konkursrisiko som vil forøge afkastkravet til både ejere og 

långivere.34

• Nettorentebærende gæld = -53.377 tusind euro

• Markedsværdi(medio maj) = 8 x 50.800 mio. aktier = 406.400 mio. euro

• Enterprise value = 406.400 + (-53.377) = 353.023

• Fremmedkapitalandel = -53.377 / 353.023 = -15,12 %

• Egenkapitalandel = 406.400 / 353.023 = 115,12 %

• Risikopræmien = 4,5 %

• Beta = 1

• Ejerafkastkravet = 0,0375 + 1 x (0,045) = 0,0825 

WACC = -0,1512 x 0,0425 x (1 – 0,27) + 1,1512 x 0,0825
32 FSR december 2002 side 50.
33 Lokaliser hjemmeside!
34 Side 51 FSR
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WACC = -0,00469098 + 0,094974

WACC = 0,09028302 = 9,028302 %

Hvilket betyder at jeg vil anvende en diskonterings faktor på 9,03 % til at tilbagediskontere cash 

flowet i min DCF model.

Budgetforudsætninger (Value Drivers)

For at kunne bestemme værdien af et selskab, ved hjælp af DCF modellen, er det først nødvendigt at 

fastsætte en række forudsætninger. Udover at bestemme diskonteringsfaktoren, WACC’en (se 

andetsteds), er det også nødvendigt at opstille en række forudsætninger i forbindelse med en 

budgettering af både resultatopgørelsen og balancen. Herunder følger en list af value drivers som 

indgår i værdiansættelsen.

• Omsætningsvækst

• Produktionsomkostninger

• Udviklingsomkostninger

• Salgsomkostninger

• Administrationsomkostninger

• Overskudsgrad før afskrivninger (EBIT-margin)

• Skattesats

• Lånerente

• Anlægsaktiver

• Afskrivninger

• Varebeholdninger

• Tilgodehavender

• Driftslikviditet
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• Driftsgæld

• Investeret Kapital

Budgettering af den investerede kapital
Enkelte poster er udeladt af budgetteringen af den investerede kapital på grund af deres marginale 

betydning. Dette gælder følgende poster:

• current portion of finance lease obligation

• current provisions

• deferred revenue

• obligations from construction contracts

• non-current provisions

• pensions

• finance leased long-term

Alle disse poster udgør mindre end 1 % af omsætningen, når der udregnes et gennemsnit af de tre 

seneste år (2006-2008), og er derfor vurderet til at være ikke signifikante med hensyn til 

budgetteringen.

Anlægsaktiverne udgøres af følgende poster:

• property, plant & equipment

• intangible assets

• goodwill

• other non-current assets

• deferred income taxes

I perioden for budgettet er disse poster lagt sammen til at udgøre en samlet post for anlægsaktiver. 

Anlægsaktiver er forudsat at udgøre 28,31 % af omsætningen fremadrettet. Gennemsnittet for 

2006-2008 er 31,58 % men tages der udgangspunkt i udviklingen er anlægsaktiverne andel af 

omsætningen er denne støt faldende fra 35,12 % i 2006 til 28,31 % i 2008, derfor er 28,31 % et 

realistisk budget niveau. 
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Afskrivningerne fremgår, som tidligere nævnt, ikke af resultatopgørelsen da den er funktionsopdelt, 

disse informationer skal findes i cash flow opgørelsen i årsregnskabet. Gennemsnittet for 

afskrivningerne er ca. 7 % og de budgetteres til 8 %. Udviklingen i afskrivningerne set i forhold til 

anlægsaktiverne er stigende, fra 5,61 % i 2006 til 8,11 % i 2008, derfor er det måske en anelse 

aggressivt at forudsætte 8 % men dog ikke urealistisk. 

Budget forudsætningerne i resultatopgørelsen har også et gennemsnit for de tre foregående år som 

støttegrundlag. Men her er der også prognoser og erklæringer fra ledelsen i årsregnskabet at støtte sig 

til, når budgettet skal estimeres. 

De to poster som er relativt konservativt prognosticeret er salgs- & marketingsomkostninger og 

generelle & administrationsomkostninger. Gennemsnittet for disse to poster er henholdsvis 8,49 % og 

6,73 % og disse to omkostnings poster er forudsat at fortsætte med det niveau som sidst er konstateret 

i 2008, henholdsvis 8,78 % og 6,72 %. Det kan eventuelt tænkes, at de på mellemlang sigt kunne 

reduceres i forbindelse med PIP programmet. 

Produktionsomkostningerne og forsknings & udviklingsomkostningerne er en smule mere liberalt 

budgetteret. De to gennemsnitstal er henholdsvis 68,80 % og 7,96 % mens de er budgetteret til 68 % 

og 7 %. I årsrapporten, i forbindelse med ledelsesberetningen på side 29, bliver udviklingen i 

produktionsomkostningerne beskrevet. I 2005, hvor Kontron overtog produktions lokaliteter i Penang 

i Malaysia, er en stadig større andel af produktionen flyttet til Malaysia. På nuværende tidspunkt 

foregår mere end 60 % af Kontrons produktion i Asien. Dette betyder at produktionsomkostningerne 

vil blive reduceret. Posten andre produktionsomkostninger udgjorde i 2005 8,73 % mens den blev 

reduceret til 6,64 % i 2008. Ledelsen skriver i ledelsesberetningen, at udviklingen vil fortsætte i de 

kommende år. Gennemsnittet er beregnet til 68,80 % og i budgetperioden fastsættes 

produktionsomkostninger til 68 %, ikke en markant reduktion, men når de foregående år har fremvist 

en svag stigning i de samlede produktionsomkostninger, fra 68,40 % i 2005 til 69,26 % i 2008, er det 

ikke realistisk at tro på markant lavere reduktion.

Forsknings- & udviklingsomkostningerne er ligeledes budgetteret til et lavere niveau end de 

historiske tal, gennemsnittet er knap 8 % mens niveauet er forudsat til 7 % i forhold til omsætningen. 

Argumentet er, at den historiske udvikling fremviser faldende omkostninger, fra 8,62 % i 2006 til 
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7,43 % i 2008. Endvidere er der i ledelsesberetningen også beskrevet hvorledes forsknings og 

udvikling vil blive reduceret i fremtiden.35

Omsætningsvæksten er en ad de vigtigste value drivers som skal budgetteres da de andre poster måles 

i forhold til omsætningen. Den historiske periode har en stor spredning i omsætningsvæksten, hvor 

den i 2006 er på 34,82 %, i 2007 på 10,25 % og i 2008 på 11,29 %, gennemsnittet er 18,79 %. Jeg vil 

igen referere til årsrapporten 200836, hvor ledelsen forventer at omsætningsvæksten vil forblive 

tocifret i de kommende år. Men dette er senere hen blevet ændret til nulvækst i forbindelse med 

offentliggørelsen af kvartalsrapporten. Endvidere har diverse analytikere i deres rapporter budgetteret 

med nulvækst, se bilagene hvor det fremgår. Men den økonomiske krise må forventes ikke at påvirke 

de langsigtede vækstmuligheder.

I terminalperioden er væksten sat til 3 %. Grunden til dette niveau i omsætningsvæksten skal findes i 

Figuren nedenfor. Her illustreres verdens BNP vækst, fra 1980 til 2013, hvor de sidste år naturligvis 

er estimater. Gennemsnittet er 3,46 %, men de sidste estimerede år ligger over niveauet for 

gennemsnittet. Derfor er de 3 % i omsætningsvækst relativt konservativt, hvis man forudsætter at 

Kontrons omsætning kan følge verdens BNP vækst. Denne antagelse er normal kutyme indenfor 

værdiansættelse med DCF modellen.  

Herunder i Tabellen følger den budgetterede resultatopgørelse og omsætningen. Som det kan ses 

budgetteres der med nulvækst i 2009. De enkelte segmenter og deres bidrag til den samlede 

omsætning er vist for 2008 og for 2009 og 2010. Disse oplysninger stammer fra en rapport fra Kepler 

Capital Markets, men denne rapport er korrigeret, da den efter forfatterens mening er for optimistisk.

Men forholdet mellem de syv segmenter (Gaming, Telecom, Automation, Energi, Medicin, Statelige, 

Transport) er identisk. Dvs. at det statelige (luftfart/forsvar), Energi og Telekommunikation er 

stadigvæk de sektorer som har den relative højeste vækst, mens Infotainment, Automation og den 

medicinske sektor oplever begge negativ vækst i omsætningen i 2009.      

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
496.931 514.324 534.897 558.967 586.915 619.196 637.771 omsætning

-337.913 -349.740 -363.730 -380.097 -399.102 -421.053 -433.685 produktionsomkostninger

35 Side 36 i årsrapporten 2008.
36 Se senere angående specifikke henvisninger vedrørende omsætningens vækst 
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159.018 164.584 171.167 178.869 187.813 198.143 204.087 bruttoresultat
-34.785 -36.003 -37.443 -39.128 -41.084 -43.344 -44.644 udviklingsomkostninger
-41.643 -43.100 -44.824 -46.841 -49.183 -51.889 -53.445 salgsomkostninger
-33.394 -34.563 -35.945 -37.563 -39.441 -41.610 -42.858 administrationsomk

7.454 7.715 8.023 8.385 8.804 9.288 9.567 andre driftsmæssig indtægter/omk netto
56.650 58.633 60.978 63.722 66.908 70.588 72.706 primær driftsresultat (EBIT)

-15.296 -15.831 -16.464 -17.205 -18.065 -19.059 -19.631 skat af primær driftsresultat
0 0 0 0 0 0 0 finansielle indtægter/omk netto
0 0 0 0 0 0 0 share of profit of associates accounted for using the equity method

41.355 42.802 44.514 46.517 48.843 51.529 53.075 net income
Argumentet for nulvækst i omsætningen, skal findes både i eksterne analytikers rapporter (se 

Bilagene), og Kontrons kvartalsrapport, som ligeledes estimerer status quo i niveauet.37 Den ene 

rapport fra UniCredit April 2009 har et marginalt fald i omsætningen, mens den anden rapport, 

ligeledes fra UniCredit spår status quo. I 2010 er de to rapporter enige om 513 mio. euro i omsætning, 

mens denne opgaves budget har en omsætning på 514 mio. euro. 

EBIT margin 2009E

37 Side 2 i 2009 1. kvartals rapport
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Figuren ovenfor skal illustrerer de forskellige markeder og deres vækst i omsætningen (X-aksen), og 

deres EBIT margin i 2009. Størrelsen af cirklen skal opfattes, som den relative andel af markedet, 

dvs. at Kontron har større markedsandele af telekommunikations- infotainment- og 

automationsmarkedet end medicin- transportmarkederne. De skal altså ses i forhold til hinanden og 

ikke absolut.
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Men som det fremgår taber både Automation og Infotainment omsætning i 2009.  Mens det statelige 

og medicin industrien og transport sektoren oplever nulvækst. De eneste to vertikale markeder, som 

oplever vækst i omsætningen er telekommunikation og energi sektoren. Men som det blev nævnt 

under gennemgangen af hvert enkelt segment, så er der gode fremtidsudsigter for både infotainment 

og automation.  

Figur 31
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Kilde: se Bilaget for tal materiale

Som Figuren viser, er den største tilbagegang i omsætningen infotainment, som taber ca. 11 %, 

automation går tilbage med ca. 17 %, og medicin går marginalt tilbage med ca. 2 %. Energi, som ikke 

følger den økonomiske udvikling (se andetsteds), går frem med knap 13 % og telekommunikation 

opnår fremgang på knap 11 %. De sidste to segmenter: Staten og transport går frem med henholdsvis 

7,9 % og 2,9 % fra 2008 til 2009. 

08 09E 10E
infotainment 114,4 101,7 106
Telecom. 124,4 138 143
Automation 84,6 70,1 73
Energi 74,6 84,2 87
Medicin 29,9 29,3 30
Staten 44,8 48,3 50
Transport 24,9 25,6 26
Total 497,6 497,2 515

Kilde: egen korrigering af rapport fra Kepler Capital Markets
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Figur 32

Værdiansættelse
I det følgende afsnit vil værdien af Kontron AG blive bestemt. Der tages udgangspunkt i den 

teoretiske værdiansættelses model ”Discounted cash flow” DCF. 

I forhold til denne model er det nødvendigt at bestemme følgende faktorer:

*  Pengestrømme i budgetperioden

* Skattebetalingen i budgetperioden

* Terminalværdi efter budgetperioden

* Markedsværdi af gælden

* Markedsværdi af likvide midler

Disse faktorer bestemmes ved hjælp af de fastlagte budgetter og værdien af selskabet bliver beregnet 

som beskrevet nedenfor:

      Kapitalværdi af det frie cash flow i budgetperioden

+       Kapitalværdi af terminalværdien

+       Markedsværdi af værdipapirer og likvider

      =       Værdi af gældfri virksomhed

- Markedsværdi af rentebærende gæld

=       Estimeret kapitalværdi af egenkapital
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For at prognosticere de fremtidige betalingsstrømme bedst muligt, er det vigtigt at beregne de faktorer 

der påvirker udviklingen i de fremtidige cashflows (frie cashflows).

Terminalperioden er karakteriseret ved at væksten, som symboliseres ved g, holdes konstant (steady 

state), ligesom de øvrige budgetforudsætninger/value drivers forbliver konstante.

På grund af, at budgetforudsætningerne spiller så stor en rolle til værdiansættelsen af en virksomhed, 

er det interessant at foretage en følsomhedsanalyse, hvor der ændres på den langsigtede vækst og 

WACC’en. Derved tydeliggøres følsomheden, med hensyn til værdien af virksomheden, overfor disse 

essentielle value drivers.

Typisk vil kapitalværdien af terminalværdien udgøre mellem 60-85 % af virksomheders samlede 

værdi.

Kontrons værdiansættelse via DCF
I figuren er den estimerede værdi af Kontrons egenkapital beregnet til 642.341 i 1.000 euro eller 

642,34 mio. euro. Antallet af udstående aktier er 50.800 ved årsskiftet38, derfor er den teoretiske pris 

642.341/50.800 = 12,64. Alle tallene, som er grundlaget for det frie cash flow, er fra Kontrons 

årsrapporter tilbage til 2005. Den fremkomne nettorentebærende gæld er fremkommet fra samme 

kilde. 

Ved årsskiftet var prisen på aktien 7,50, dvs. at aktien var undervurderet med hele 40,6 %. Er den 

teoretiske model muligvis på den optimistiske side? Måske, men det skal med at primo juni 2009 var 

prisen steget til 8,81 en stigning på 17,5 %. Stadigvæk er selskabets aktie undervurderet med ca. 30 

%, så der er mulighed for fremtidige kursstigninger såfremt den teoretiske DCF model er rigtigt 

opbygget. Jeg vil nedenfor udarbejde en følsomhedsanalyse på de vigtigste parametre.  

38 Side 59 i årsrapporten 2008
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Budgetperiode Terminalperiode
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FCF 34.006 34.255 34.405 34.689 35.109 35.667 43.947
Dis.faktor 0,9171788 0,8412169 0,7715462 0,7076458 0,649038 0,595284
PV af FCF 31189,31 28816,159 26544,674 24547,577 22787,22 21231,93

155116,868 =kapitalværdi Af FCF i Budgetper.
433.847,6 =kapitalværdi Af FCF i Ter.periode

588.964 =

588.964 =EV
-(-53.377) =rentebærende Gæld(netto)

642.341 =est. E.K. 12,644517 = 642.341 / 50.800   = aktiens Pris
Kilde: se regnearket i bilaget

Følsomhedsanalyse
I Figurerne, er foretaget analyser af fire faktorer som har indflydelse på størrelsen af egenkapitalen og 

dermed prisen på aktien. De fire faktorer er: kapitalomkostningen WACC’en, væksten i 

terminalperioden g, det primære driftsresultat i forhold til omsætningen EBIT-marginen, 

nettoarbejdskapitalen NWC. Især EBIT-marginen er interessant da ledelsen i Kontron har indført et 

program (se tidligere) om at EBIT-marginen vil være 12 % i 2011. Modellen, som er grundlaget for 

værdiansættelsen, opererer med en EBIT-margin på 11,40 % i alle budgetårene (inklusiv 

terminalperioden), dvs. at modellen overvurderer EBIT-marginen i begyndelsen af budget perioden 

og senere undervurderer det primære driftsresultat (ifølge ledelsen). Intervallet for variationen af de 

fire faktorer er +/- 2 % point. I forhold til WACC’en og væksten g, er det et forholdsvis vidt spektrum 

men det kan diskuteres for NWC og EBIT.

I Figuren er udgangspunktet, at WACC er 9,03 % og væksten terminal perioden er 3 %. Sidst nævnte 

faktor g, er måske en anelse aggressivt forudsat men hvis væksten kun var på 2 % ville den teoretiske 

pris på aktien være 11,43, en forskel på ca. 9,5 %. Den højeste pris på aktien er hvor væksten er 5 % 

og WACC er 7,03 %, og den laveste værdi er g = 1 % og WACC = 11,03 %, det giver et spænd fra 

158,3 % og -32,5 % hvor udgangspunktet er 12,64. Men som sagt er det ikke realistisk at væksten er 

over de 3 %, derfor kan den del af følsomhedsanalysen ikke være realistisk. WACC’ens interval, hvor 

det er realistisk er ved +/- 1 %, med andre ord kan intervallet begrænses til [15,02 ; 9,41] som giver et 

spænd fra 18,8 % og -25,6 %. Downside er ikke signifikant anderledes, end den fulde 

følsomhedsanalyse, men upside er blevet betydeligt reduceret fra +158,3 % til 18,8 %.     

80



I den næste følsomhedsanalyse er spektret mindre, fra en maksimums pris på 15,44 til minimum på 

9,85 ergo fra +22,2 % til -22,1 %. Men modsat den tidligere figur, kan der ikke umiddelbart 

udelukkes forskellige scenarier med begrundelsen at de er urealistiske. Nettoarbejdskapitalens laveste 

niveau på 18,83 % har tidligere været lavere, i 2007 var niveauet 15,69 %. Angående EBIT-

marginens laveste niveau på 9,40 %, den har i 2006 været 8,11 %. Hvis man skal tale om et urealistisk 

scenario, må det være den sidste kolonne, hvor EBIT-margin er 13,40 %, dette niveau har Kontron 

ikke tidligere præsteret og ifølge profit forbedrings programmet (PIP), er målet 12 % på mellemlang 

sigt. Der kan indvendes at nettoarbejdskapitalen er budgetteret på for højt et niveau, set historisk, men 

alt andet lige er aktien ikke særlig følsom overfor ændringer i denne variabel [12,36;12,93].    

WACC
ændring %-
point -2 -1 0 1 2

2 32,65 22,16 16,88 13,71 11,59
1 23,29 17,7 14,34 12,1 10,5

vækst 
g 0 18,58 15,02 12,64 10,95 9,68

-1 15,74 13,22 11,43 10,09 9,04
 -2 13,84 11,94 10,52 9,41 8,53

EBIT-margin
9,40% 10,40% 11,40% 12,40% 13,40%

ÆNDRING -2 -1 0 1 2
22,83% 2 9,85 11,1 12,36 13,62 14,87
21,83% 1 9,99 11,25 12,5 13,76 15,01

NWC 20,83% 0 10,13 11,39 12,64 13,9 15,16
19,83% -1 10,27 11,53 12,79 14,04 15,3
18,83% -2 10,42 11,67 12,93 14,19 15,44

Kilde: se regnearket i Bilaget

Konklusionen på følsomhedsanalysen er, at umiddelbart ser WACC/g ud til at være mest følsomme 

overfor marginale ændringer, i forhold til EBIT/NWC. Men både EBIT-marginen og 

nettoarbejdskapitalen er budgetteret forholdsvis aggressivt (EBIT især pga. 

produktionsomkostningerne/vareforbrug er fastsat til 68 % af omsætningen, hvor de i 2008 var på 

69,26 %). Derfor er hele spekteret realistisk i nederste analyse skema.   
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Multipler
Multipler er en relative værdiansættelses metode hvor hovedparten af analysearbejdet består i at 

identificere sammenlignelige selskaber og pulje disse i en såkaldt peer-gruppe, med det formål at 

reducere eventuelle fejlkilder. Ud fra peer-gruppen identificeres selskaber som ligner Kontron AG, og 

ud fra disse sammenlignelige selskaber estimeres en repræsentativ multiple, der benyttes til at 

værdiansætte Kontron.

 

• fremtidig omsætningsvækst (højere multiple end peer-gruppe ved højere vækst end 

peer-gruppe)

• fremtidig indtjeningsvækst (højere multiple end peer-gruppe ved højere vækst end 

peer-gruppe)

• indtjeningsusikkerhed (højere multiple end peer-gruppe ved lavere usikkerhed end 

peer-gruppe)

• likviditet i aktien (højere multiple end peer-gruppe ved højere likviditet end peer-

gruppe)

• forskelle i regnskabsprincipper (højere multiple end peer-gruppe ved anvendelse af 

mere indtjeningsreducerende regnskabsprincipper end peer-gruppe)

• strategisk position (højere multiple end peer-gruppe ved bedre strategisk position 

end peer-gruppe)

• track record for management (højere multiple end peer-gruppe ved bedre track 

record end peer-gruppe)

• kvalitet af indtjening (højere multiple end peer-gruppe ved bedre kvalitet af 

indtjening end peer-gruppe)

• forskelle i kapitalstruktur (højere multiple end peer-gruppe ved lavere finansiel 

gearing end peer-gruppe)39

I den næste tabel er Kontrons peer gruppe opstillet. 

EV/EBIT multipler

Kontron AG 8,40 8,30 9,28 7,71
Peer Median 7,59 7,47 11,74 11,69
Hana Microelectronics Public Co 4,33 4,68 7,42 6,07

39 Side 93 i FSR 2002
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Muehlbauer Holding 7,59 7,47 6,70 6,55
Murata Manufact Compan n/m n/m n/m 29,00
Nec Corporation n/m n/m 21,86 13,18
Daihen Corp. 16,12 14,55 53,73 25,87
Smart Modular Technologies Inc. 3,61 3,06 7,92 4,59
TT Electronics 6,54 6,85 15,89 11,69
Hon Hai Precision Industries 10,71 11,00 11,90 9,72
Jilin Sino-Microelectronics Co Ltd 50,83 50,91 96,17 20,49
Universal Scientific Industrial 10,05
Career Technology (MFG) Co Ltd 30,30 9,14
Mitsumi Electric 6,89 6,25 9,76 8,35
Yufo Electronics Corp. 2,89
Epistar Corp. 46,09 n/m 57,49 28,67
P.I.E. Industrial Bhd. 4,14

Kilde: CorporateFocusScreener
http://www.infinancials.com/Eurofin/control/company?view=peergroup&type=1&company_id=30495ED

Udvælgelsen af peer gruppen, er sket i databasen ”CorporateFocusScreener”. Der er tre mulige peer 

grupperinger: internationale, nationale og regionale (se bilaget hvor alle tre er vedlagt, samt andre 

multipler: EV/EBITDA, P/E, P/cashflow, EV/net sales). 

Som det ses af tabellen, er prisen på aktierne overvurderet, ved multiple værdiansættelsen, i forhold til 

den fundne værdi ved hjælp af DCF modellen. Derfor må man overveje om DCF modellen har 

indbygget for konservative budgetforudsætninger, som har gjort at værdien af egenkapitalen er blevet 

formindsket. Derfor vil der i det næste afsnit blive foretaget en følsomhedsanalyse af de value drivers, 

der har størst betydning for værdien af egenkapitalen.    

1.000 euro EV/EBIT Budgetteret EBIT NRBG 2008 EK AKTIEKURS
2009 11,74 56.650 -(-53.377) 718.448 14,14
2010 11,69 58.633 -(-53.377) 738.797 14,54
DCF-modellen 642.341 12,64

Værdien fremkommer ved at anvende medianen af multiplet, i figuren ovenfor. Begrundelsen for at 

benytte medianen og ikke gennemsnittet er, at gennemsnittet ville blive påvirket af outliers, 

eksempelvis PKC Group, der i 2009E har en EV/EBITDA på 19,26.  

Formlen er:
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EK = (EV/EBIT 2009 * EBIT budgetår 2009) – nettorentebærende gæld

Som tabellen viser, er egenkapitalen, og dermed prisen på aktierne, højere ved anvendelse af 

EV/EBIT multiplet end ved DCF modellen, forskellen mellem 2009 værdien og DCF værdien er ca. 

13 %. Forklaringen kan være at udvælgelsen af peer gruppen var forkert, eller at 

budgetforudsætningerne i regnearket var for konservative og undervurderede værdien af 

egenkapitalen. 

Konklusion

Her kommer opgavens opsummering på de enkelte hovedafsnit. Først det strategiske, som blev 

afsluttet med en SWOT analyse. Strategisk står Kontron stærkt i ECT markedet, hvor virksomheden 

er bredt repræsenteret på alle de primære vertikale markeder. På makroplanet er de langsigtede 

vækstestimater positive. Fremtiden for ECT outsourcing løsninger viser, at stadig flere virksomheder i 

fremtiden vil vælge at få professionelle udbydere til at levere færdig løsninger til deres produkter.  

Den nuværende økonomiske krise har medført at omsætningen er gået i stå fra 2008 til 2009. 

Fremdrager man rapporter fra analytikere som er mere end seks måneder gamle, blev omsætningen 

spået til både 10 % og 12 %. Men alle de rapporter som bliver udsendt i øjeblikket, fra diverse 

investeringsbanker og børsmæglere melder alle om nulvækst, eller marginal vækst i omsætningen for 

2009.   

Den konklusion som blev draget af værdiansættelsen var et Kontrons aktier er undervurderet på 

nuværende tidspunkt. Den værdi som blev bestemt ved brug af DCF modellen var på 12,64 euro pr. 

aktie, mens den primo juni 2009 handles omkring 8 euro pr. aktie. En undervurdering på knap 37 %. 

Ifølge multiplet EV/EBIT burde værdien være endnu højere, nemlig 14,14 og 14,54 for henholdsvis 

2009 og 2010. 

For at svare på problemformulerings delspørgsmål: Ja det er en attraktiv aktie for kommende 

aktionærer, da aktien er undervurderet!

Rentabilitetsanalysen viste at afkastningsgraden var fladet ud.
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Sammenligningen med de to konkurrenter RadiSys og Emerson viste at Kontron var konkurrence 

dygtig, med hensyn til diverse omkostningsposters niveau og bruttomarginen.

Følsomhedsanalysen viste at ændringer i nettoarbejdskapitalen ikke betød så meget for prisen på 

aktien, som hvis væksten g i terminalperioden blev ændret. Men det blev også diskuteret, at g større 

end 3 % i al evighed ikke er realistisk. Derfor var spektret af mulige udfald begrænset til [15,02 ; 

9,41].  
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Bilag 1

original balance
år 2005 år 2006 år 2007 år 2008

cash or cash equivalents 53.256 64.445 79.821 53.149
short-term investments 25 31 15 1.068
inventories 68.383 65.650 64.146 70.718
accounts receivable, net 55.902 72.454 79.568 111.029
advanced payments 7.103 6.778 4.675 3.047
receivables from construction contracts 0 0 538 0
other current receivables 8.590 10.805 13.013 10.601
total current assets 193.259 220.163 241.776 249.612
investments 337 362 377 6.538
investments accounted for using the equity method 10 35 0 0
property, plant and equipment 24.869 21.202 21.958 21.605
intangible assets 12.544 16.915 19.213 28.071
goodwill 85.919 84.828 81.740 82.760
other non-current assets 0 366 1.464 382
deferred income taxes 22.272 18.918 15.382 7.868
total non-current assets 145.951 142.626 140.134 147.224
total assets 339.210 362.789 381.910 396.836
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Bilag 2

accounts payable, trade 36.861 43.611 50.033 55.305
short-term borrowings, bank 3.403 2.005 2.875 9.345
convertible bond 0 28.932 80 80
current portion of finance lease obligation 444 490 357 179
current provisions 3.180 2.840 3.523 4.404
deferred revenues 885 1.220 47 749

obligations from construction contracts 0 0 0 3.276
income tax payable 4.262 4.921 5.557 4.066
other current liabilities 10.310 13.038 15.315 16.894
total current liabilities 59.345 97.057 77.787 94.298
convertible bond 28.542 0 0 0
long-term borrowings 7.277 4.967 6.203 2.337
non-current provisions 163 226 405 643
pensions 230 170 135 1.339
deferred revenues 68 39 30 12
finance lease long-term 719 501 417 248
other non-current liabilities 1.020 943 1.266 1.236
deferred income taxes 6.749 7.162 7.531 6.503
total non-current liabilities 44.768 14.008 15.987 12.318
common stock 48.954 48.954 51.788 50.788
additional paid-in capital 197.960 190.122 207.616 199.140
retained earnings 3.788 29.347 51.879 76.436
other components of equity -15.054 -22.976 -31.480 -38.024
treasury stock -5.806 -4.245 -3.227 -1.676
equity attributable to equity holders of the parent 229.842 241.202 276.576 286.664
minority interest 5.255 10.522 11.559 3.556
total equity 235.097 251.724 288.135 290.220
total liabilities and equity 339.210 362.789 381.909 396.836
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Bilag 3

original resultatopgørelse år 2005 år 2006 år 2007 år 2008
revenues 300.401 404.986 446.504 496.931
material -160.228 -229.040 -254.079 -286.167
other production cost -26.226 -34.409 -29.313 -32.990
amortization of capitalized developments projects 0 -1.195 -3.415 -4.893
order-related development cost -11.898 -12.378 -20.084 -20.112
cost of goods sold -198.352 -277.022 -306.891 -344.162
gross margin 102.049 127.964 139.613 152.769
selling and marketing cost -34.847 -36.192 -36.393 -41.633
general and administrative cost -22.795 -27.120 -30.163 -33.411
research and development cost -25.596 -34.897 -34.947 -36.917
subtotal operating costs -83.238 -98.209 -101.503 -111.961
other operating income 7.886 9.935 18.676 21.657
other operating expenses -4.069 -6.840 -10.474 -14.181
operating income before financial income and income taxes 22.628 32.850 46.312 48.284
finance revenue 1.133 1.416 2.372 1.796
finance expense -2.107 -2.099 -1.243 -674
share of profit of associates accounted for using the equity method -18 -33 1 0
income taxes -5.139 -6.473 -14.832 -13.119
net income 16.497 25.661 32.610 36.287
thereof account for minority shareholders 1.545 2.575 2.487 1.595
thereof account for shareholders of kontron ag 14.952 23.086 30.123 34.692
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Bilag 4
anlægsaktiver 145.604 142.229 139.757 140.686
Opgørelse af investeret kapital år 2005 år 2006 år 2007 år 2008

property, plant and equipment 24.869 21.202 21.958 21.605
intangible assets 12.544 16.915 19.213 28.071
goodwill 85.919 84.828 81.740 82.760
other non-current assets 0 366 1.464 382
deferred income taxes 22.272 18.918 15.382 7.868
inventories 68.383 65.650 64.146 70.718
accounts receivable, net 55.902 72.454 79.568 111.029
advanced payments 7.103 6.778 4.675 3.047
receivables from construction contracts 0 0 538 0
driftslik 1% af oms 3.004 4.050 4.465 4.969
accounts payable, trade -36.861 -43.611 -50.033 -55.305
current portion of finance lease obligation -444 -490 -357 -179
current provisions -3.180 -2.840 -3.523 -4.404
deferred revenues -885 -1.220 -47 -749
obligations from construction contracts 0 0 0 -3.276
income tax payable -4.262 -4.921 -5.557 -4.066
other current liabilities -10.310 -13.038 -15.315 -16.894
non-current provisions -163 -226 -405 -643
pensions -230 -170 -135 -1.339
finance lease long-term -719 -501 -417 -248
deferred income taxes -6.749 -7.162 -7.531 -6.503
arbejdskapital, netto 70.589 74.753 70.072 96.157
investeret kapital 216.193 216.982 209.829 236.843

Bilag 5

Finansiering af investeret kapital år 2005 år 2006 år 2007 år 2008
total equity 235.097 251.724 288.135 290.220
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short-term borrowings, bank 3.403 2.005 2.875 9.345
convertible bond 0 28.932 80 80
convertible bond 28.542 0 0 0
long-term borrowings 7.277 4.967 6.203 2.337
deferred revenues 68 39 30 12
other non-current liabilities 1.020 943 1.266 1.236
cash or cash equivalents -50.252 -60.395 -75.356 -48.180
short-term investments -25 -31 -15 -1.068
other current receivables -8.590 -10.805 -13.013 -10.601
investments -337 -362 -377 -6.538
investments accounted for using the equity method -10 -35 0 0
nettorentebærende gæld -18.904 -34.742 -78.307 -53.377
inv. Kapital 216.193 216.982 209.828 236.843

Bilag 6

anlægsaktiver
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Opgørelse af investeret kapital

140.681 145.605 151.429 158.244 166.156 175.294 180.553 property, plant and equipment

intangible assets

goodwill

other non-current assets
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deferred income taxes
70.713 73.188 76.116 79.541 83.518 88.112 90.755 inventories

109.325 113.151 117.677 122.973 129.121 136.223 140.310 accounts receivable, net
4.969 5.143 5.349 5.590 5.869 6.192 6.378 advanced payments

0 0 0 0 0 0 0 receivables from construction contracts
4.969 5.143 5.349 5.590 5.869 6.192 6.378 driftslik 1% af oms

-54.662 -56.576 -58.839 -61.486 -64.561 -68.112 -70.155 accounts payable, trade

0 0 0 0 0 0 0

current portion of finance lease 

obligation
-4.969 -5.143 -5.349 -5.590 -5.869 -6.192 -6.378 current provisions

0 0 0 0 0 0 0 deferred revenues
0 0 0 0 0 0 0 obligations from construction contracts

-4.969 -5.143 -5.349 -5.590 -5.869 -6.192 -6.378 income tax payable
-16.896 -17.487 -18.186 -19.005 -19.955 -21.053 -21.684 other current liabilities

0 0 0 0 0 0 0 non-current provisions
0 0 0 0 0 0 0 pensions
0 0 0 0 0 0 0 finance lease long-term

-4.969 -5.143 -5.349 -5.590 -5.869 -6.192 -6.378 deferred income taxes
103.511 107.134 111.419 116.433 122.254 128.978 132.848 arbejdskapital, netto
244.192 252.739 262.848 274.676 288.410 304.273 313.401 investeret kapital

Bilag 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Finansiering af investeret kapital
297.566 307.981 320.300 334.714 351.450 370.779 381.903 total equity

short-term borrowings, bank
convertible bond
convertible bond
long-term borrowings
deferred revenues
other non-current liabilities
cash or cash equivalents
short-term investments
other current receivables
investments
investments accounted for using the equity method

-53.374 -55.243 -57.452 -60.038 -63.039 -66.507 -68.502 nettorentebærende gæld
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244.192 252.739 262.848 274.676 288.410 304.273 313.401 inv. Kapital

Bilag 8

omformet resultatopgørelse år 2005 år 2006 år 2007 år 2008
omsætning 300.401 404.986 446.504 496.931
produktionsomkostninger -198.352 -277.022 -306.891 -344.162
bruttoresultat 102.049 127.964 139.613 152.769
udviklingsomkostninger -25.596 -34.897 -34.947 -36.917
salgsomkostninger -34.847 -36.192 -36.393 -41.633
administrationsomk -22.795 -27.120 -30.163 -33.411
andre driftsmæssig indtægter/omk netto 3.817 3.095 8.202 7.476
primær driftsresultat (EBIT) 22.628 32.850 46.312 48.284
skat af primær driftsresultat -5.139 -6.473 -14.832 -13.119
finansielle indtægter/omk netto -974 -683 1.129 1.122
share of profit of associates accounted for using the equity method -18 -33 1 0
net income 16.497 25.661 32.610 36.287
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Bilag 9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 omformet resultatopgørelse
496.931 514.324 534.897 558.967 586.915 619.196 637.771 omsætning

-337.913 -349.740 -363.730 -380.097 -399.102 -421.053 -433.685 produktionsomkostninger
159.018 164.584 171.167 178.869 187.813 198.143 204.087 bruttoresultat
-34.785 -36.003 -37.443 -39.128 -41.084 -43.344 -44.644 udviklingsomkostninger
-41.643 -43.100 -44.824 -46.841 -49.183 -51.889 -53.445 salgsomkostninger
-33.394 -34.563 -35.945 -37.563 -39.441 -41.610 -42.858 administrationsomk

7.454 7.715 8.023 8.385 8.804 9.288 9.567 andre driftsmæssig indtægter/omk netto
56.650 58.633 60.978 63.722 66.908 70.588 72.706 primær driftsresultat (EBIT)

-15.296 -15.831 -16.464 -17.205 -18.065 -19.059 -19.631 skat af primær driftsresultat
0 0 0 0 0 0 0 finansielle indtægter/omk netto
0 0 0 0 0 0 0 share of profit of associates accounted for using the equity method

41.355 42.802 44.514 46.517 48.843 51.529 53.075 net income
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Bilag 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cash flow opgørelse
41.355 42.802 44.514 46.517 48.843 51.529 53.075 net income
11.254 11.648 12.114 12.659 13.292 14.024 14.444 afskrivninger
-7.354 -3.623 -4.285 -5.014 -5.822 -6.724 -3.869 ændring i nettoarbejdskapital

-11.250 -16.572 -17.939 -19.474 -21.205 -23.162 -19.703 CAPEX

34.006 34.255 34.405 34.689 35.109 35.667 43.947

Frit cash flow til långivere og 

ejere

3 -1.868 -2.210 -2.585 -3.002 -3.467 -1.995

Ændring i Nettoerentebærende 

gæld
34.008 32.387 32.195 32.104 32.107 32.200 41.952 FCFE/Udbytte
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Bilag 11

Budgetperiode Terminalperiode
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DCF modellen

34.006 34.255 34.405 34.689 35.109 35.667 43.947 Frit cash flow
0,9171788 0,8412169 0,7715462 0,7076458 0,649038 0,595284 Diskonteringsfaktor
31189,31 28816,159 26544,674 24547,577 22787,22 21231,93 Nutidsværdi af frit cash flow

155116,9 Kapitalværdi af frit cash flow i budgetperiode
433.847,6 Kapitalværdi af frit cash flow i terminalperiode

588.964 Værdi eksl.ikke-driftsmæssige aktiver (EV)

588.964 Værdi inkl.ikke driftsmæssige aktiver (gældfri basis)

53.377

Rentebærende 

gæld
12,644517 642.341 Estimeret værdi af egenkapital
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Bilag 12

Budgetforudsætninger (value drivers) år 2005 år 2006 år 2007 år 2008 gns
omsætning
omsætningsvækst 34,82% 10,25% 11,29% 18,79%
omkostninger
produktionsomk i % af oms 68,40% 68,73% 69,26% 68,80%
udviklingsomk i % af oms 8,62% 7,83% 7,43% 7,96%
salgsomk i % af oms 8,94% 8,15% 8,38% 8,49%
administrationsomk i % af oms 6,70% 6,76% 6,72% 6,73%
overskudsgrad før afskrivninger (EBIT-margin) 8,11% 10,37% 9,72% 9,40%
skattesats (ordinær drift) 21,00% 30,60% 27% 26,20%
lånerente
Investeret kapital
anlægsaktiver ult i % af oms 35,12% 31,30% 28,31% 31,58%
afskrivninger i % af anlægsaktiver ult 5,61% 7,26% 8,11% 6,99%
inventories 16,21% 14,37% 14,23% 14,94%
accounts receivable, net 17,89% 17,82% 22,34% 19,35%
advanced payments 1,67% 1,05% 0,61% 1,11%
receivables from construction contracts 0% 0,12% 0% 0,04%
driftslik 1% af oms 1% 1% 1% 1%
accounts payable, trade 10,77% 11,21% 11,13% 11,04%
current portion of finance lease obligation 0,12% 0,08% 0,04% 0,08%
current provisions 0,70% 0,79% 0,89% 0,79%
deferred revenues 0,30% 0,01% 0,15% 0,15%
obligations from construction contracts 0% 0% 0,66% 0,66%
income tax payable 1,22% 1,24% 0,82% 1,09%
other current liabilities 3,22% 3,43% 3,40% 3,35%
non-current provisions 0,06% 0,09% 0,13% 0,09%
pensions 0,04% 0,03% 0,27% 0,11%
finance lease long-term 0,12% 0,09% 0,05% 0,09%
deferred income taxes 1,77% 1,69% 1,31% 1,59%
investeret kapital ultimo i % af oms 53,58% 46,99% 47,66% 49,41%
gæld ekskl excess cash i % af anlægsakt ult -24,43% -56,03% -37,94% -39,47%
andre driftsmæssig indtægter/omk netto 0,76% 1,84% 1,50% 1,37%
finansielle indtægter/omk netto -0,17% 0,25% 0,23% 0,10%
NWC 18,46% 15,69% 19,35% 17,83%
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Bilag 13
budgetperiode terminalperiode

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budgetforudsætninger (value drivers)
omsætning

0,00% 3,50% 4,00% 5% 5,00% 5,50% 3% omsætningsvækst
omkostninger

68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% produktionsomk i % af oms
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% udviklingsomk i % af oms
8,38% 8,38% 8,38% 8,38% 8,38% 8,38% 8,38% salgsomk i % af oms
6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% administrationsomk i % af oms

11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% overskudsgrad før afskrivninger (EBIT-margin)
27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% skattesats (ordinær drift)

lånerente
Investeret kapital

28,31% 28,31% 28,31% 28,31% 28,31% 28,31% 28,31% anlægsaktiver ult i % af oms
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% afskrivninger i % af anlægsaktiver ult

14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% inventories
22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% accounts receivable, net

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% advanced payments
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% receivables from construction contracts
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% driftslik 1% af oms

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% accounts payable, trade
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% current portion of finance lease obligation

0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% current provisions
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% deferred revenues
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% obligations from construction contracts
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% income tax payable

3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% other current liabilities
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% non-current provisions

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% pensions
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% finance lease long-term
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% deferred income taxes

49,14% 49,14% 49,14% 49,14% 49,14% 49,14% 49,14% investeret kapital ultimo i % af oms

-37,94% -37,94% -37,94% -37,94% -37,94% -37,94% -37,94%
gæld ekskl excess cash i % af anlægsakt 
ult

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% andre driftsmæssig indtægter/omk netto
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% finansielle indtægter/omk netto

20,83% 20,83% 20,83% 20,83% 20,83% 20,83% 20,83% NWC
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Bilag 14

Indeksering
år 2005 år 2006 år 2007 år 2008

100 135 149 165 nettoomsætning
100 140 155 174 produktionsomk
100 125 137 150 bruttoresultat
100 104 104 119 selling and marketing cost
100 119 132 147 general and administrative cost
100 136 137 144 research and development cost
100 126 237 275 other operating income
100 168 257 349 other operating expenses
100 145 205 213 primært driftsresultat EBIT
100 126 289 255 skat
100 151 180 201 NOPAT
100 125 209 159 finance revenue
100 100 59 32 finance expense
100 183 -6 0 share of profit of associates accounted for using the equity method
100 156 198 220 net income
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Bilag 15

Indeksering
anlægsaktiver 100 98 96 97
Opgørelse af investeret kapital år 2005 år 2006 år 2007 år 2008

property, plant and equipment 100 85 88 87

intangible assets 100 135 153 224

goodwill 100 99 95 96

other non-current assets 100 no value no value no value

deferred income taxes 100 85 69 35
inventories 100 96 94 103
accounts receivable, net 100 130 142 199
advanced payments 100 95 66 43
receivables from construction contracts 100 no value no value no value
driftslik 1% af oms 100 135 149 165
accounts payable, trade 100 118 136 150
current portion of finance lease 

obligation 100 110 80 40
current provisions 100 89 111 138
deferred revenues 100 138 5 85
obligations from construction contracts 100 no value no value no value
income tax payable 100 115 130 95
other current liabilities 100 126 149 164
non-current provisions 100 139 248 394
pensions 100 74 59 582
finance lease long-term 100 70 58 34
deferred income taxes 100 106 112 96
arbejdskapital, netto 100 106 99 136
investeret kapital 100 100 97 110
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Bilag 16

anlægsaktiver 67 66 67 59 i procent
Opgørelse af investeret kapital år 2005 år 2006 år 2007 år 2008

property, plant and equipment 12 10 10 9 i procent

intangible assets 6 8 9 12 i procent

goodwill 40 39 39 35 i procent

other non-current assets 0 0 1 0 i procent

deferred income taxes 10 9 7 3 i procent
inventories 32 30 31 30 i procent
accounts receivable, net 26 33 38 47 i procent
advanced payments 3 3 2 1 i procent
receivables from construction contracts 0 0 0 0 i procent
driftslik 1% af oms 1 2 2 2 i procent
accounts payable, trade -17 -20 -24 -23 i procent
current portion of finance lease 

obligation 0 0 0 0 i procent
current provisions -1 -1 -2 -2 i procent
deferred revenues 0 -1 0 0 i procent
obligations from construction contracts 0 0 0 -1 i procent
income tax payable -2 -2 -3 -2 i procent
other current liabilities -5 -6 -7 -7 i procent
non-current provisions 0 0 0 0 i procent
pensions 0 0 0 -1 i procent
finance lease long-term 0 0 0 0 i procent
deferred income taxes -3 -3 -4 -3 i procent
arbejdskapital, netto 33 34 33 41 i procent
investeret kapital 100 100 100 100 i procent

Bilag 17

år 2005 år 2006 år 2007 år 2008
i procent 100 100 100 100 nettoomsætning
i procent -66 -68 -69 -69 produktionsomk
i procent 34 32 31 31 bruttoresultat
i procent -12 -9 -8 -8 selling and marketing cost
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i procent -8 -7 -7 -7 general and administrative cost
i procent -9 -9 -8 -7 research and development cost
i procent 3 2 4 4 other operating income
i procent -1 -2 -2 -3 other operating expenses
i procent 8 8 10 10 primært driftsresultat EBIT
i procent -2 -2 -3 -3 skat
i procent 6 7 7 7 NOPAT
i procent 0 0 1 0 finance revenue
i procent -1 -1 0 0 finance expense
i procent 0 0 0 0 share of profit of associates accounted for using the equity method
i procent 5 6 7 7 net income

Bilag 18

01 02 03 04 05 06 07 08
nettoomsætning 188.548 214.545 229.314 262.134 300.401 404.986 446.504 496.931
vækst 13,79% 6,88% 14,31% 14,60% 34,82% 10,25% 11,29%

09E 10E 11E 12E 13E 14E 15E
496.931 514.324 534.897 558.967 586.915 619.196 637.771

0,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 3,00%

01 02 03 04 05 06 07 08
bruttomargin 37,50% 38,80% 38,57% 38,09% 33,97% 31,60% 31,27% 30,74%
EBIT-margin 4,50% 0,74% 4,40% 7,67% 7,52% 8,12% 10,37% 9,72%
nettoresultat- 1,96% 0,33% -12,12% 5,15% 5,49% 6,35% 7,30% 7,31%
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margin

01 02 03 04 05 06 07 08

62,50% 61,20% 61,43% 61,91% 66,03% 68,40% 68,73% 69,26%

vareforbrug og 

produktionsomkostninger
9,39% 12,11% 11,47% 10,85% 8,52% 8,62% 7,83% 7,43% forskning og udviklingsomkostninger

14,73% 15,91% 13,01% 12,65% 11,60% 8,94% 8,15% 8,38% salgs og markedsføringsomkostninger
7,40% 10,26% 10,03% 7,26% 7,59% 6,70% 6,76% 6,72% administrationsomkostninger
6,07% 3,66% 17,58% 2,76% 2,18% 1,97% 2,27% 2,30% afskrivninger

01 02 03 04 05 06 07 08
62,50% 61,20% 61,43% 61,91% 66,03% 68,40% 68,73% 69,26% Vareforbrug og produktionsomkostninger KONTRON

9,39% 12,11% 11,47% 10,85% 8,52% 8,62% 7,83% 7,43%

forsknings og udviklingsomkostninger 

KONTRON
22,13% 26,17% 23,04% 19,90% 19,19% 15,63% 14,91% 15,10% salgs- markedsførings- adm-omk KONTRON
84,56% 70,29% 67,87% 67,80% 70,50% 73,00% 77,91% 74,21% Vareforbrug og produktionsomkostninger RADISYS
14,57% 13,86% 11,26% 11,50% 11,40% 14,20% 14,22% 13,24% forsknings og udviklingsomkostninger RADISYS
15,48% 15,05% 13,33% 12,40% 11,60% 13,50% 14,72% 13,64% salgs- markedsførings- adm-omk RADISYS
65,23% 65,02% 64,91% 64,35% 64,27% 63,39% 63,56% 63,16% Vareforbrug og produktionsomkostninger EMERSON

forsknings og udviklingsomkostninger EMERSON
19,93% 21,12% 21,03% 21,01% 20,77% 20,60% 20,60% 20,30% salgs- markedsførings- adm-omk EMERSON

Bilag 19

01 02 03 04 05 06 07 08
62,50% 61,20% 61,43% 61,91% 66,03% 68,40% 68,73% 69,26% Vareforbrug og produktionsomkostninger KONTRON
84,56% 70,29% 67,87% 67,80% 70,50% 73,00% 77,91% 74,21% Vareforbrug og produktionsomkostninger RADISYS
65,23% 65,02% 64,91% 64,35% 64,27% 63,39% 63,56% 63,16% Vareforbrug og produktionsomkostninger EMERSON

01 02 03 04 05 06 07 08
22,13% 26,17% 23,04% 19,90% 19,19% 15,63% 14,91% 15,10% salgs- markedsførings- adm-omk KONTRON

15,48% 15,05% 13,33% 12,40% 11,60% 13,50% 14,72% 13,64%

salgs- markedsførings- adm-omk 

RADISYS
19,93% 21,12% 21,03% 21,01% 20,77% 20,60% 20,60% 20,30% salgs- markedsførings- adm-omk EMERSON

01 02 03 04 05 06 07 08
9,39% 12,11% 11,47% 10,85% 8,52% 8,62% 7,83% 7,43% forsknings og udviklingsomkostninger KONTRON

14,57% 13,86% 11,26% 11,50% 11,40% 14,20% 14,22% 13,24% forsknings og udviklingsomkostninger RADISYS

01 02 03 04 05 06 07 08
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6,07% 3,66% 17,58% 2,76% 2,18% 1,97% 2,27% 2,30%

Afskrivninger 

Kontron
8,11% 5,77% 4,71% 3,12% 3,11% 4,11% 7,79% 6,75% Afskrivninger Radisys
4,62% 3,94% 3,83% 3,57% 3,25% 3,01% 2,96% 2,85% Afskrivninger Emerson

66,42% 68,32% 52,13% 48,38% 48,47% 35,12% 31,30% 28,31% Capex Kontron
45,56% 35,64% 29,23% 26,31% 51,38% 49,72% 25,01% Capex Radisys

Capex Emerson

Bilag 20

05 06 07 08
AG=NOPAT/Inv.Kap afkastningsgrad 8,09% 12,16% 15,00% 14,85%
NOPAT/Oms overskudsgrad 5,82% 6,51% 7,05% 7,08%

Oms/Inv.kap

omsætningshastighed for 

inv.kap. 1,39 1,87 2,13 2,1
netto.res.efter 

skat/EK egenkapitalforrentning 7,02% 10,19% 11,32% 12,50%

(AG-WACC)*inv.kap. merafkast EVA

-2.161,9

3 6.791,54 12.526,79 13.784,26

05 06 07 08

(AG-WACC)*inv.kap. merafkast EVA

-2.161,9

3 6.791,54 12.526,79 13.784,26

05 06 07 08
AG=NOPAT/Inv.Kap afkastningsgrad 8,09% 12,16% 15,00% 14,85%
NOPAT/Oms overskudsgrad 5,82% 6,51% 7,05% 7,08%
netto.res.efter 

skat/EK egenkapitalforrentning 7,02% 10,19% 11,32% 12,50%

05 06 07 08

Oms/Inv.kap

omsætningshastighed for 

inv.kap. 1,39 1,87 2,13 2,1
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Bilag 21

RDS:GR Radisys Corp

Shares 
(Millions)N.A.

Market Cap 
(Millions)N.A.

EarningsN.A. Price/EarningsN.A. Relative P/
EN.A.

ROEN.A.

Last Dividend 
ReportedN.A. 

Dividend Yield 
(ttm)N.A.

Rel. Dividend 
YieldN.A.

90-Day 
Volatility87.020

Beta vs. DAX1.250

E5T:GR Eurotech SpA

Shares 
(Millions)N.A.

Market Cap 
(Millions)N.A.

EarningsN.A. Price/EarningsN.A. Relative P/
EN.A.

ROEN.A.

Last Dividend 
ReportedN.A. 

Dividend Yield 
(ttm)N.A.

Rel. Dividend 
YieldN.A.

90-Day 
Volatility59.158

Beta vs. DAX0.874

EMR:GR Emerson Electric Co
Shares 
(Millions)N.A.

Market Cap 
(Millions)N.A.

EarningsN.A. Price/EarningsN.A. Relative 
P/EN.A.

ROEN.A.

Last Dividend 
Reported0.330 
Regular Cash

Dividend Yield 
(ttm)4.074

Rel. Dividend 
Yield0.937

90-Day 
Volatility43.716

Beta vs. DAX0.899

FUC:GR Fanuc Ltd

Shares 
(Millions)N.A.

Market Cap 
(Millions)N.A.

EarningsN.A. Price/EarningsN.A. Relative P/
EN.A.

ROEN.A.

Last Dividend 
ReportedN.A. 
Interim

Dividend Yield 
(ttm)1.684

Rel. Dividend 
Yield0.387

90-Day 
Volatility53.249

Beta vs. DAX0.710

SNG:GR Singulus Technologies
Shares 
(Millions)37.110

Market Cap 
(Millions)83.498

Earnings-1.32
0

Price/EarningsN.A. Relative P/
EN.A.

ROE-18.
445

Last Dividend 
ReportedN.A. 

Dividend Yield 
(ttm)N.A.

Rel. Dividend 
YieldN.A.

90-Day 
Volatility66.349

Beta vs. DAX1.174
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RSI:GR Rofin-Sinar Technologies Inc
Shares 
(Millions)N.A.

Market Cap 
(Millions)N.A.

EarningsN.A. Price/EarningsN.A. Relative P/
EN.A.

ROEN.A.

Last Dividend 
ReportedN.A. 

Dividend Yield 
(ttm)N.A.

Rel. Dividend 
YieldN.A.

90-Day 
Volatility67.054

Beta vs. DAX1.232

PFV:GR Pfeiffer Vacuum Technology AG
Shares 
(Millions)8.971

Market Cap 
(Millions)470.956

Earnings4.360 Price/Earnings12.041 Relative 
P/E0.454

ROE26.559

Last Dividend 
Reported3.350 
Regular Cash

Dividend Yield 
(ttm)6.381

Rel. Dividend 
Yield1.467

90-Day 
Volatility48.936

Beta vs. DAX0.816

KBC:GR Kontron AG
Shares 
(Millions)50.800

Market Cap 
(Millions)470.916

Earnings0.690 Price/EarningsN.A. Relative 
P/EN.A.

ROE12.319

Last Dividend 
Reported0.200 
Regular Cash

Dividend Yield 
(ttm)2.158

Rel. Dividend 
Yield0.496

90-Day 
Volatility58.255

Beta vs. DAX0.984
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