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Executive summary 

 

This thesis addresses the issue of whether or not it would be worthwhile for Flügger A/S to be listed 

at NASDAQ OMX Copenhagen. The motivation is the announcement by Flügger Management that 

the sole reason for still being listed at NASDAQ OMX Copenhagen is the company’s accumulation 

of PR value and professionalism. 

 

The thesis seeks to clarify what expenses Flügger is incurring by being listed in order to draw up a 

future budget scenario in the event of continued listing and in the event of a delisting in 2010. The 

objective of the budgets is to form the basis of a calculation of Flügger’s Enterprise Value at 31 July 

2009 under each scenario. 

 

In order to be able to draw up budgets for Flügger in future, the thesis contains a thorough analysis 

of Flügger’s business through a presentation of Flügger, an analysis of its main competitors, a 

strategic analysis, an analysis of stock exchange aspects as well as a financial statement analysis. 

 

The analyses show that Flügger has a strong foothold on the Danish paint and wood preservatives 

market with a constant market share of approximately 30%, and that the company has established a 

good position in Sweden and Norway with a good potential for increasing its market shares in that 

region and in other geographical areas. The analyses also show that, compared to their competitors, 

Flügger is performing well financially and consequently seems to be in a sound financial situation. 

 

In the thesis, Flügger’s annual expenses for being a listed company are estimated at approximately 

DKK 5.9m, whereas the overall expenses in order to delist the company are estimated at 

approximately DKK 0.2m. 

 

In a valuation of Flügger’s business, calculations lead to a total Enterprise Value of DKK 975m if 

listing is continued, whereas a delisting in 2010 would result in an Enterprise Value of DKK 

1,094m. In other words, the calculated share price would go up from DKK 325 per share to DKK 

365 per share after the delisting. 

 

In view of a potential increase in value by DKK 119m and Flügger’s modest capitalisation of the 

potential offered by NASDAQ OMX Copenhagen, we conclude that it would be more profitable for 

Flügger to have its shares delisted. 
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1 Indledning 

Der er 182
1
 børsnoterede virksomheder på den københavnske fondsbørs. Virksomhederne kan have 

mange forskellige motiver til at lade sig børsnotere, men de fleste synes at ønske status som 

børsnoteret virksomhed for at indhente fornøden kapital til at sætte gang i virksomhedens 

udvikling
2
. Dette enten ved opkøb af øvrige virksomheder eller investering i fornødne aktiver. Ud 

over dette motiv vurderes det at der er en række fordele ved at være børsnoteret, dels i form af 

status overfor långivere og leverandører, dels overfor markedet i form af PR-værdi. 

 

Malervirksomheden Flügger A/S (efterfølgende omtalt som Flügger) lod sig børsnotere i 1980’erne. 

Der synes at være flere motiver her til, men de væsentligste følger heraf var at kapitaltilførselen 

blev anvendt til adskillige virksomhedsopkøb i såvel Danmark som de øvrige skandinaviske lande.
3
 

 

Siden midten af 1990’erne har Flügger haft en stabil indtjening og dermed konsolideret sig på 

hjemmemarkedet som en stærk udbyder af maling, træbeskyttelse og maleartikler. Der er således i 

de seneste to regnskabsår omsat for ca. 1,5 mia. kr. 

 

Flügger-koncernen er tilsyneladende ophørt med at hente kapital på børsen. Dette kan skyldes, at 

der er opbygget en sund økonomi, og at der ikke er behov for yderligere virksomhedsopkøb. Det har 

dog ikke ændret på Flüggers ønske om fortsat at have sine B-aktier noteret på fondsbørsen, fordi 

ledelsen i virksomheden vurderer, at der ligger en betydelig markedsføringsmæssig fordel i at være 

børsnoteret, og det skaber professionalisme i ledelses- og bestyrelsesarbejdet, samt generelt set gør 

Flügger til en attraktiv virksomhed.
4
 

  

                                                 
1 www.cse.dk 

2 www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/6AB6EF87A84C0768802570DE0009DDC9 

3 Flügger årsrapport 2008/09, side 10f. 

4 www.flugger.com/Investors/Why-c-is-c-Fl-u-gger-c-quoted-c-on-c-the-c-stock-c-exchange.aspx 
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1.1 Problemformulering 

 

Der kan som nævnt være mange fordele for en virksomhed ved at være børsnoteret. Det er dog 

vigtigt at have for øje, at der med fordelene også følger betydelige omkostninger i form af skærpede 

regnskabsmæssige rapporteringskrav og gebyrer til Fondsbørsen.  

 

Det kan på den baggrund virke som om ønsket om blot at figurere på fondsbørsen i større omfang 

end de økonomiske faktorer, driver virksomheder til en børsnotering, eller får dem til at forblive 

noterede. Det formodes derfor, at mange virksomheder lader sig forblænde af den status, der følger 

med som børsnoteret virksomhed og de formodede fordele herved, i stedet for at revurdere 

situationen med en eventuel afnotering til følge.  

 

Denne formodning ønskes afklaret gennem en analyse af Flügger, som er børsnoteret på NASDAQ 

OMX Copenhagen.  

 

Flügger har offentliggjort, at der ikke ønskes hentet yderligere kapital fra Børsen, hvorfor 

opretholdelsen af børsnoteringen alene skyldes opnåelse af PR-værdi og professionalisme. 

Analysen skal derfor afklare, hvorvidt det er vigtigt for en virksomhed som Flügger at være 

børsnoteret, samt omfanget af de omkostninger der er forbundet med børsnoteringen.  

 

På baggrund af et estimat af omkostningerne ved børsnoteringen opstilles der to 

værdiansættelsesscenarier for Flügger. Det ene scenarie afdækker omkostningerne ved en fortsat 

børsnotering, og det andet scenarie afdækker besparelsespotentialet ved en eventuel afnotering i år 

2010. Med udgangspunkt i de to scenarier konkluderes der på, hvorvidt Flüggers eventuelle 

omkostninger ved børsnoteringen synes hensigtsmæssige eller, om der i stedet bør foretages en 

afnotering af selskabets aktier. 

 

Rapportens overordnede problemstilling er derfor: 

 

”Er det, på baggrund af en analyse af Flüggers reelle værdi, økonomisk fordelagtigt for Flügger 

fortsat at være noteret på NASDAQ OMX Copenhagen?” 
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1.2 Afgrænsning 

 

Rapporten tager udgangspunkt i Flüggers situation pr. 31.07.2009. Offentliggjort information og 

begivenheder der har fundet sted efter denne dato, er således ikke inddraget i konklusionerne. 

 

Derudover er der udelukkende anvendt informationer, som er tilgængelige for offentligheden. 

Analyserne i rapporten bygger således på information, som er tilgængelig for eksterne analytikere, 

væsentligst aflagte regnskaber fra de sidste 6 regnskabsår.  

 

Rapportens analyser fokuserer på Flügger A/S som en samlet koncern, hvorfor der ikke foretages 

særskilte analyser af datterselskabers forhold og situation. Desuden er der som følge af Flüggers 

omsætningsfordeling valgt at fokusere på det skandinaviske marked, da dette står for ca. 91 % af 

den samlede omsætning. Øvrige markeder inddrages således udelukkende i forbindelse med 

strategiske forventninger. 

 

I rapporten indgår ikke analyser af eventuelle minoritetsaktionærers ageren i tilfælde af en 

afnotering af Flüggers aktier, ligesom der ikke er foretaget en juridisk analyse af, hvorvidt disse 

kunne dømmes krænket som følge heraf. Begrundelsen for dette er, at såfremt det viser sig 

fordelagtigt for Flügger at lade sig afnotere fra Børsen, ligeledes forudsættes fordelagtigt for 

investorerne i selskabet. Der ønskes dog inddraget hvilke forhold, der gør sig gældende for 

minoritetsaktionærer og analyseret på hvilke omkostninger, de kan medføre ved en afnotering af 

Flügger. 

 

Det er endvidere på baggrund af rapportens fokus omkring Flüggers børsnotering undladt at 

inddrage en analyse af potentielle opkøbere af Flügger i tilfælde af at værdiansættelsen viser en 

undervurderet aktiekurs pr. 31.07.2009.  

 

Ved opstilling af en værdi for Flügger ved en eventuel afnotering i 2010 vurderes der at kunne 

bespares en række omkostninger. Der afgrænses i rapporten fra at specificere en eventuel allokering 

af disse omkostninger i det fremtidige budgetscenarie, således at eventuelle besparelser blot 

indtægtsføres i budgetteringen.  
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Grundet omfattende analyser og arbejde omkring estimering af Flüggers virksomhedsværdi 

afgrænses der fra at estimere en konkret værdi af den PR og professionalisme som Flügger mener at 

opnå, ved at være noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. 

 

1.3 Disposition og modelvalg 

I dette afsnit redegøres for analysens opbygning ligesom der kort redegøres for de modeller der er 

anvendt til analysen. Dette for at give et overblik over analysens kapitler, og forklare 

sammenhængen mellem kapitlerne. I hvert kapitel er der en kort forklaring af indholdet for derved 

at vise kapitlets tilstedeværelse i en større sammenhæng. Nedenstående figur 1.1 viser rapportens 

opbygning.  

 

Figur 1.1 Opgavens opbygning5 

 

 

1.3.1 Præsentation af Flügger 

I kapitel 2 gives en kort introduktion til Flügger. Her redegøres for virksomhedens historie, 

organisationen, ledelse og bestyrelse, idegrundlag og dertilhørende vision og målsætninger for 

fremtiden. Desuden beskrives aktionærforholdene og udviklingen i aktiekursen indenfor de seneste 

10 år med henblik på at danne et overblik over virksomhedens udvikling samt virksomhedens 

nuværende situation. 

 

1.3.2 Beskrivelse af Flüggers primære konkurrenter 

I kapitel 3 skitseres Flüggers primære konkurrenter med henblik på en vurdering af, hvordan den 

nuværende konkurrenceintensitet er på markedet. Dette danner grundlag for en vurdering af 

Flüggers valg af konkurrencestrategi i den strategiske analyse.  

 

                                                 
5 Kilde: Egen tilvirkning. 
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1.3.3 Strategisk analyse, af samfund, branche og interne forhold 

I kapitel 4 foretages en strategiske analyse, der tager udgangspunkt i de 3 dimensioner jævnfør figur 

1.2:  

 omverdenen 

 branchen  

 interne forhold 

 

Figur 1.2 Opbygning strategisk analyse6 

 

 

Der indledes med en omverdensanalyse i form af en PEST-analyse for at fremhæve de faktorer, der 

kan få indflydelse på Flüggers værdiskabelse. Denne analyse foretages på samfundsniveau, og 

indeholder derfor alle de udefrakommende faktorer, som virksomheden ikke selv er i stand til at 

styre.  

 

Som led i vurderingen af Flüggers evne til at skabe fremtidig værdi analyseres branchen for 

forhold, der kan have indflydelse på virksomhedens indtjeningsmuligheder. For at belyse Flüggers 

branchesituation foretages derfor en gennemgang af Michael Porters ”five forces”, hvor der tages 

udgangspunkt i de fem markedskræfter: 

 Adgangsbarrierer til markedet  

 Leverandørers samt kunders forhandlingsstyrke 

 Konkurrence fra substituerende produkter  

 Konkurrenceintensiteten på markedet for maling mv. 

 

                                                 
6 Kilde: Egen tilvirkning. 
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Dette fører videre til en analyse af de interne forhold i kraft af BCG-modellen, hvor der analyseres 

på om sammensætningen af produkter og deres placering på Flüggers forskellige markeder er 

hensigtsmæssig. Dette med henblik på at identificere svage markeder, hvor det er nødvendigt med 

en alternativ strategi, stærke markeder, hvor der kan ekspanderes.  

 

Efter at have analyseret Flügger på samfunds-, branche- og internt niveau foretages afslutningsvis 

en SWOT-analyse, for at sammenfatte henholdsvis hvilke styrker, svagheder, trusler og muligheder, 

som Flügger står over for. Modellen anvendes, da den synes at give et godt overblik over disse 

faktorer. 

 

1.3.4 Flüggers børsforhold 

I kapitel 5 inddrages et afsnit om Flüggers børsforhold. Her gennemgås indledningsvist, hvilke 

motiver der overordnet eksisterer for at lade sig børsnotere. Dernæst inddrages hvilke fordele 

henholdsvis Flügger og deres interessenter har ved at selskabet er noteret, og om der er incitament 

til en afnotering. I forbindelse med ulemperne ved børsnoteringen foretages særskilt en analyse af 

hvilke omkostninger, der er forbundet med at være noteret. På den baggrund udarbejdes et budget, 

der synliggør hvilke omkostninger Flügger vil kunne spare ved at lade sig afnotere fra NASDAQ 

OMX Copenhagen.  

 

1.3.5 Regnskabsanalysen 

Kapitel 6 indledes med en gennemgang af Flüggers revisionspåtegninger for at anskueliggøre, om 

der er forhold, der skal rettes ekstra fokus på. Dernæst gennemgås den anvendte regnskabspraksis i 

Flüggers årsrapporter for de seneste 5 år, for at klarlægge hvorvidt der foreligger et eventuelt 

kontinuitetsbrud mellem disse. På baggrund af regnskabsmaterialet foretages reformuleringer til 

opstilling af analytisk anvendelige data. De reformulerede regnskabsdata anvendes herefter til at 

gennemføre en rentabilitetsanalyse samt aktivitetsanalyse, som kan anvendes til at indikere hvordan 

selskabet performer og forventes at udvikle sig i fremtiden. Som led i dette foretages en analyse af 

hvilke risici, som Flügger er påvirket af ved henholdsvis sin drift og finansiering, samt hvilke 

vækstmuligheder der er i fremtiden.  
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1.3.6 Budgettering 

I kapitel 7 vil væsentlige elementer fra regnskabsanalysen samt konklusionerne fra den strategiske 

analyse danne grundlag for en budgettering af Flüggers regnskabstal for den kommende 5-årige 

periode.  

 

1.3.7 Værdiansættelse af Flügger 

I kapitel 8 foretages den egentlige værdiansættelse af Flügger. Indledningsvist skitseres udvalget af 

værdiansættelsesmodeller for at kunne fastlægge hvilken model, der synes mest anvendelig i 

forbindelse med værdiansættelsen af Flügger. På baggrund den valgte model foretages herefter en 

estimering af Flüggers virksomhedsværdi pr. 31.07.2009. For at validere værdien opstilles en 

følsomhedsanalysen i form af et best/worst-case scenarie, hvor det skitseres hvilket kursinterval 

aktien bør ligge indenfor. 

For at vise de økonomiske følger ved en eventuel afnotering af Flügger foretages ligeledes en 

værdiansættelse, hvor de årlige besparelser som følge af en afnotering i 2010 er indregnet i 

budgettet. 

 

1.3.8 Konklusion 

I kapitel 9 gennemgås rapportens fremhævede observationer og konklusioner, hvilket munder ud i 

en samlet konkret besvarelse af rapportens overordnede problemstilling.  

 

1.3.9 Perspektivering 

I kapitel 10 foretages en perspektivering ved diskussion af enkelte forhold, som synes relevante at 

nævne, men som ligger uden for rapportens egentlige afgrænsning. 

 

1.4 Metode 

I rapporten er det valgt at anskue metodedelen ud fra en teoretisk og en empirisk synsvinkel. Der er 

valgt en kombination af teori og empiri, for netop at kunne besvare rapportens problemstilling ud 

fra empiri, med støtte af redskaberne fra teorien.  

 

1.4.1 Teorivalg 

I den strategiske analyse inddrages de teoretiske modeller, som vurderes bedst mulige til skitsering 

af Flüggers virksomhedsstrategier. Dette inkluderer:  



    

 

   

 

 

 

14 

 

 

 PEST-analyse. 

 Porters five forces. 

 BCG-matricen. 

 Opsummering ved SWOT-analyse.  

 

Desuden vil der analyseres på Flüggers indre effektivitet, hvor denne søges klarlagt gennem  

 Porters værdikæde.  

 

I regnskabsanalysen foretages reformuleringer og nøgletalsberegninger ved anvendelse af fagbøger 

anvendt ved cand.merc.aud.-studiet, dog med inddragelse af relevant materiale fra cand.merc.fir.-

studiet. 

 

Ved en analyse af Flüggers rentabilitet anvendes væsentlige elementer fra 

 Den udvidede DuPont-model. 

 

Ved værdiansættelsen anvendes DCF-modellen til at bestemme Flüggers virksomhedsværdi i de to 

opstillede budgetscenarier.  

  

1.4.2 Empirivalg 

Ved indsamling af empiriske data er valgt data fra flere forskellige kilder. Som primær datakilde 

anvendes Flüggers seneste 6 årsrapporter anvendt. Derudover anvendes websites til indhentning af 

informationer omkring både regnskabstal og strategier hos både Flügger og deres konkurrenter. 

Desuden anvendes diverse artikler og markedsrapporter, der er indhentet fra diverse 

informationsdatabaser. Derudover føres dialog med kommunikationschef hos Flügger, Charlotte 

Bredsted, for at skabe dybere indblik i Flüggers strategier og målsætninger. Ligeledes er ført dialog 

med Martin Kromann fra PricewaterhouseCoopers i forbindelse med budgettering af 

omkostningerne relateret til at være børsnoteret, samt ved afnotering af et selskab fra børsen. I den 

forbindelse er der ligeledes konfereret med partner hos Deloitte, David Moalem, omkring de 

aspekter, der bør inddrages i en analyse af fordele og ulemper ved at være børsnoteret. Omkring 

forhold og omkostninger i relation til børsen er endvidere ført dialog med Astrid Jeppesen fra 

Nasdaq OMX Copenhagen.  
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For et mere generelt synspunkt i relation til spørgsmålet omkring ”børsnotering eller ej” er foretaget 

interview med Manager hos Deloitte, Sumit Sudan
7
, som i sit daglige arbejde servicerer både 

privatejede og børsnoterede selskaber. 

 

1.4.2.1 Interview 

Interviewet med manager hos Deloitte, Sumit Sudan, er foretaget for at få hans syn på Flüggers 

status som børsnoteret virksomhed. Interviewet er ønsket foretaget, da Sumit foruden at have en 

revisionsmæssig baggrund og derved kan berette om revisionsmæssige fordele ved at børsnoteret, 

ligeledes har erfaring med revision af virksomheder, der bevidst vælger muligheden for 

børsnotering fra. Dette er interessant, da der fra et revisionsmæssigt synspunkt vil være mulighed 

for større honorar ved at revidere en børsnoteret virksomhed, men ud fra et økonomisk synspunkt 

ikke nødvendigvis synes profitabelt, at have status som børsnoteret virksomhed. Dette aspekt er 

ligeledes drøftet med Sumit Sudan.   

 

                                                 
7 Se interview i bilag 6. 
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2 Præsentation af Flügger 

2.1 Flüggers historie 

Flügger etableres i Danmark i 1890, som en filial af den daværende tyske farvefabrik J.D. Flügger  

Virksomheden var således delvist tyskejet indtil den efter 2. Verdenskrig, bliver beslaglagt af den 

danske stat grundet i det tyske ejerforhold. 

 

I 1948 sælges den tidligere tyske del af virksomheden til den daværende danske direktør Michael 

Schnack. På det tidspunkt havde filialen 20 ansatte og en omsætning på 2,4 mio.kr. 

 

Selskabet udviklede sig langsomt i begyndelsen efter den danske overtagelse. Der blev opført 

fabrikker i Rødovre og Kolding til produktion af vandbaseret maling, og man udvidede i 1975 til 

206 ansatte samtidig med, at Flüggerbutikskæden blev grundlagt i fællesskab med en række 

malermestre.  

 

Efter en årrække med stigende omsætning lod man i 1983 selskabet børsnotere på Københavns 

Fondsbørs. Kapitalindskuddet fra noteringen blev anvendt til opkøb af adskillige virksomheder frem 

til 2005, herunder DAY-System A/S, PP Mester Maling, Color AB og Stiwex AB.   

 

I regnskabsåret 2004/05 blev den førende islandske farvefabrik HarpaSjöfn
8
 Opkøbt.  Samtidig 

iværksatte man i koncernen en ny plan om en årlig vækst i omsætningen på mindst 5 % og en 

EBIT-margin på 10 %.
9
 Denne plan iværksættes efter at der i den foregående periode er gennemført 

en ensretning af koncernen ved rationalisering og effektivisering i de mange opkøbte 

virksomheder.
10

 

 

Flügger-koncernen har fra år 2007 valgt ikke længere at udvide ved hjælp af opkøb af øvrige 

virksomheder, men har i stedet som mål at opnå en lønsom vækst via naturlig vækst i 

organisationen. Der ønskes en mere international koncern, hvor distributionsleddene i de 

omkringliggende nordiske lande ønskes udbygget.  

                                                 
8 Flügger årsrapport 2004/05, side 7. 

9 Flügger årsrapport 2004/05 side 2.  

10 Flügger årsrapport 2007/08, side 11. 
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Fra 1997-2008 er antallet af medarbejdere steget fra lige over 1.000 til 1.390 ved sidste regnskabsår. 

Derudover har man i perioden haft en stigende omsætning fra ca. 1 mia. kr. til 1,5 mia.kr. 

 

Opsummeret har Flügger udviklet sig fra at være en lille producent i København i 1948 med 20 

ansatte til at være en af branchens førende producenter i norden. Udviklingen har bl.a. været 

muliggjort via opkøb af adskillige andre udbydere af malervarer e.l. i de nordiske lande. 

 

2.2 Udvikling i aktiekursen 

Som nævnt i afsnit 2.1 om Flüggers historie, blev det danske selskab børsnoteret i København i 

1983. Korrigeret for den aktuelle aktiestørrelse blev B-aktien introduceret til kurs 52, jf. figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Udvikling i Flüggers B-aktie11 

 

 

Kursen har i perioden fra børsintroduktionen i 1983 og til 2000 svinget mellem kurs 50 og 300, men 

i år 2002 begyndte kursen at stige mere end hidtil. Udgangspunktet var i år 2000 det laveste i godt 

10 år, lige over kurs 100. Stigningen begyndte så småt i år 2002 hvor driftsresultatet i 4 kvartal viste 

sig at være 24-31 % over det budgetterede.
12

 Stigningen fortsatte i regnskabsåret 2003/04 da 

selskabet realiserede et driftsresultat som året før og samtidig fremsatte sin nye treårsstrategi som 

nævnt i afsnit 2.2. Herved satses på organisk vækst frem for flere opkøb og med en forventet vækst 

i omsætningen på op til 10 % årligt. 

                                                 
11 Kilde: www.flugger.dk og www.borsen.dk 

12 Flügger over budget efter stærkt 4 kvt, nedskriver aktier, Reuters, 2002. 
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Aktiekursen steg ekspotentielt efter et rigtigt godt første halvår i 2005, der ifølge adm. direktør Ulf 

Schnack skyldtes det gode vejr og at den nævnte vækststrategi for 2004-2007 begyndte at give 

resultater. Derudover at byggesektoren nød godt af de høje konjunkturer.
13

 

 

I 2007 begyndte aktien at falde igen. Den væsentligste årsag til det begyndende fald synes at være 

sommerens dårlige vejr, som især i Sverige begrænsede omsætningen på udendørsprodukter, til 

landets mange træhuse.
14

 Senere blev der i det offentliggjorte regnskab for 2007/08 konstateret det 

største finansielle underskud i selskabets historie, hvilket trods høj omsætning og driftsresultat 

reducerede resultatet før skat til under det foregående års niveau.  

 

Grundet både forventningerne til og de efterfølgende realiserede regnskabstal i 2009, er aktiekursen 

faldet til 255 pr. 31.07.2009.
15

 

 

Det er kommenteret i pressen, at Flüggers kurs ikke altid synes at være i overensstemmelse med den 

fremtidige indtjening. Kursen synes iflg. RB Børsen at slæbe noget efter budgetterne, da aktien ikke 

handles særligt meget.
16

 

 

Aktuelt set er aktiekursen opadgående efter den netop offentliggjorte årsrapport. Adm. direktør 

Søren P. Olesen forventer dog heller ikke at nedgangen i omsætningen fortsætter mere end et års tid 

grundet erfaring med tidligere omsætningsnedgange, se figur 2.2 for aktieudvikling de seneste 2 år.  

 

                                                 
13 Flügger: Andet godt end vejret – direktør, RB-Børsen, 2005. 

14 Flügger: Øget andel af indendørsprodukter, Capinordic, 2007. 

15 Data indhentet fra www.euroinvestor.dk  

16 Flügger: Aktie stadig for dyr trods kursfald på 73 pct, RB-Børsen, 2009. 
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Figur 2.2 Aktieudvikling de seneste 2 år17 

 

 

2.3 Virksomhedens organisation 

Fra at have startet som en mindre filial, har Flügger som nævnt vokset sig til at være en de største 

udbydere i Skandinavien indenfor bygningsmaling og tilbehør. Med over 1.400 ansatte samt en 

omsætning på 1.5 mia. kr. i 2009 har virksomheden således vokset sig til en større skandinavisk 

koncern, se figur 2.3 over udvikling i antal medarbejdere: 

 

Figur 2.318 

Udvikling i antal medarbejdere 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal medarbejdere 1.137 1.206 1.302 1.390 1.467 

 

Koncernens hovedsæde og administration er efter en omfattende proces blevet samlet i henholdsvis 

Rødovre og Kolding. Dette er sket for at imødekomme ambitionen om at være effektiv, enkel og 

have fokus rettet mod omkostningsreducering. I begge koncernadministrationer er der således 

oprettet afdelinger med:  

 HR 

 IT 

 Økonomi 

 Reklame og  

 Productmanagement.  

 

                                                 
17 Kilde: www.danskaktieanalyse.dk 

18 Kilde: Flügger årsrapporter 2005-2009. 
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I koncernen er der to datterselskaber, henholdsvis DAY-system og PP Mester Maling, foruden 

Flüggers egne filialer. Flügger-koncernen er således rent salgsmæssigt opbygget med 3 afdelinger, 

se nedenstående figur 2.4 for koncerndiagram og ejerandel: 

 

 

Figur 2.4 Koncerndiagram19  

 

 

DAY-System har salg til 214 eksterne forretninger i Danmark, Sverige og Norge,
20

 og PP Mester 

Maling har salg til 41 eksterne forretninger i Danmark.
21

 Se figur 2.5 der viser den procentvise 

omsætning pr. division.  

 

  

                                                 
19 Kilde: Egen tilvirkning, data fra www.flugger.com. 

20 www.day-system.com 

21 www.pp-mestermaling.dk 
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Figur 2.5 Flüggers omsætning22 

  

 

Der er i Flügger Group etableret i alt 8 distributionscentre, der er fordelt med 4 i Danmark og 4 i 

Sverige, se figur 2.6 for oversigt: 

 

Figur 2.6 Flüggers distributionscentre23 

Distrubutionscenter, Danmark   Placering 

▪ Flügger A/S   Rødovre 

▪ Flügger A/S   Kolding 

▪ Flügger A/S/Fionia   Faaborg 

▪ Flügger A/S/Dragon   Maribo 

      

Distrubutionscenter, Sverige   Placering 

▪ Flügger AB   Bollebygd 

▪ Flügger AB/Stiwex   Bodafors 

▪ Flügger AB/Stiwex   Bankeryd 

▪ DAY-Systems   Bollebygd 

 

Hensigten med placeringen af disse distributionscentre er ønsket om at være leveringsdygtig i så 

stor en del af Skandinavien som muligt. Desuden findes der i alt 507 Flügger-forretninger i 

henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Island, Tyskland, Polen og Kina. Heraf er de 217 

koncernens egne forretninger
24

.  

 

2.3.1 Virksomhedens produkter 

 

Flügger Group omfatter i dag produkterne:  

 Bygningsmaling og træbeskyttelse 

                                                 
22 Kilde: Flugger årsrapport 2008/09, side 8. 

23 Kilde: www.flugger.com/About/Organisation/Logistik/Driving.aspx 

24 www.flugger.dk/Om%20Flugger.aspx 

Flügger Scandinavien 72%

Day-system Scandinavien 14%

Flügger International 9%

PP Mester Maling 5%
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 Vægbeklædning 

 Maleværktøj 

 Diverse artikler  

 

Produkternes omsætningsstørrelser fremgår af figur 2.7: 

 

Figur 2.7 Flüggers produkter og procentvise andel af omsætningen 2008/0925 

 

 

 

Det ses at produktgruppen bygningsmaling og træbeskyttelse er den primære gruppe. De øvrige 

produktgrupper tegner sig for knap ¼ af omsætningen. Figur 2.8 viser Flüggers geografiske 

fordeling af omsætningen samt den tilsvarende procentviseandel af den samlede omsætning. 

 

Figur 2.8 Flüggers fordeling af omsætningen i år 2008/0926 

Land Omsætning mio. kr. Andel af omsætning i % 

Danmark 658.733 44% 

Sverige 534.180 35% 

Norge 182.105 12% 

Andre lande 129.146 9% 

I alt 1.504.164 100% 

 

Som det fremgår af figuren tegner Flüggers Skandinaviske marked sig for over 90 % af 

omsætningen i 2008/09. Det geografiske segment ”Andre lande” dækker over det øvrige Europa og 

Asien, hvor Flügger også har mindre aktiviteter.   

 

                                                 
25 Kilde: Flügger årsrapport 2008/09, side 15. 

26 Kilde: Flügger årsrapport 2008/09, side 15. 

Bygningsmaling og træbeskyttelse, 76%

Vægbeklædning, 12%

Maleværktøj, 10%

Diverse artikler (bla. rengøringsartikler), 
2%
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2.4 Virksomhedens idegrundlag vision og målsætning 

Flügger-koncernen har en ambition om at være dominerende på markedet for maling og 

træbeskyttelse såvel nationalt som internationalt, hvilket ses i deres nedskrevne vision: 

”Flügger ønsker at være en international udbyder af bygningsmaling og andre produkter til 

overfladebehandling”
33

  

Denne vision skal sikres via missionen om at producere et bredt sortiment af kvalitetsprodukter men 

stadig med fokus på kosteffektivitet. Endvidere vil Flügger, som omtalt tidligere, fortsætte med at 

ekspandere internationalt via yderligere opførelse af lagre og butikker i Skandinavien.  

Internt vil Flügger forsøge at opnå en mere effektiv forretning ved at øge automatiseringen i 

produktionen samt en implementering af LEAN processer
34

.  

 

2.5 Aktionærforhold 

Flügger Group A/S er et familieaktieselskab, hvor familien Schnack er repræsenteret i bestyrelsen 

hos Flügger-koncernen, og stadig har den bestemmende aktiemajoritet i form af selskabets A-aktier. 

Det er kun selskabets B-aktier, der er noteret på OMX’s MID-Cap aktiesegment.  

Forskellen mellem A- og B-aktierne er, at der er 10 stemmer pr. A-aktie á 20 kr. og 1 stemme pr. B-

aktie á 20 kr. Dette betyder at der ikke er forskel på aktieprisen mellem selskabets A- og B-aktier. 

 

Figur 2.9 Flüggers ejerforhold og aktiekapital35 

Aktieklasser Antal aktier Aktieandel Antal stemmer Stemmeandel 

A-aktier  590.625 19,7% 5.906.250 71% 

B-aktier, udestående   2.407.653 80,3% 2.407.653 29% 

B-aktier i selskabet  1722 0% 0 0% 

I alt  3.000.000 100% 8.313.903 100%  

  
5% Aktionærer Antal aktier Aktieandel Antal stemmer Stemmeandel 

ATP, Hillerød 177.224 5,9% 177.224  2,1% 

CASA A/S 298.590 9,9% 298.590 3,6% 

Lisel Jakobsen, Holte  501.225 16,7% 501.225 6% 

Ulf Schnack, Holte  1.314.852 43,8% 6.630.477 79,7% 

I alt  2.291.891 76,3% 7.607.516 91,4% 

  
Insidere                    Antal aktier Aktieandel Antal stemmer Stemmeandel 

Bestyrelse  29.362 1% 29.362 0,4% 

Direktion  1.322.685 44,1% 6.638.310 79,8% 

Andre insidere 12.252 0,4% 12.252 0,1% 

I alt 1.364.299 45,5% 6.679.924 80,3% 

                                                 
33 www.flugger.com/About/Strategy.aspx 

34 www.flugger.dk 

35 Kilde: Flügger årsrapport 2008/09, side 8. 
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Det ses tydeligt, af figur 2.9, at selv om andelen af A-aktier kun udgør 19,7 %, så medfører 

stemmeandelen af disse et markant flertal. Koncerndirektør Ulf Schnack ejer hele beholdningen af 

A-aktier. 

 

2.6 Virksomhedens ledelse og bestyrelse 

2.6.1 Virksomhedens ledelse 

Efter der i mange år kun har været én direktør for Flügger-koncernen - hovedaktionær Ulf Schnack 

- besluttede bestyrelsen i 2002 at udvide direktionen,
36

 så den nu består af henholdsvis:
37

 

- Koncerndirektør og Adm. Direktør Søren P. Olesen 

- Koncerndirektør Ulf Schnack. 

 

Som nævnt ovenfor besiddes Flüggers A-aktier alle af koncerndirektør Ulf Schnack. Udover A-

aktierne besidder Ulf Schnack også 724.227 stk. B-aktier, hvilket giver ham en samlet stemmeandel 

på 79,7 % jævnfør figur 2.9, hvorfor han har bestemmende indflydelse i selskabet. 

 

2.6.2 Bestyrelsen 

I Selskabets vedtægter står, at bestyrelsen skal bestå af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

samt 3-8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
38

 De seneste par år har der været valgt 

henholdsvis 4 generalforsamlingsvalgte og 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det 

tilstræbes endvidere, at der skal være 3 medlemmer af bestyrelsen, der er uafhængige samt en 

repræsentant for hovedaktionæren. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen og kan 

ved fratrædelse igen vælges året efter. Flüggers bestyrelse pr. 30.04.2009 fremgår af figur 2.10. 

Figur 2.1039 

Flüggers bestyrelse 2008/09    

Navn Titel Valgt 

Thorkild Juul Jensen Formand Generalforsamlingsvalgt 

Peter Mormark-Guldager Næstformand Medarbejdervalgt 

Morten Boysen - Generalforsamlingsvalgt 

Peter Aru - Generalforsamlingsvalgt 

Tommy V. Aamand - Medarbejdervalgt 

Anja Schnack Jørgensen - Familiens valgte repræsentant 

                                                 
36 Flügger Årsrapport 2002/03, side 8. 

37 www.flugger.com/Investors/Board-c-of-c-directors.aspx 

38 www.flugger.com/Investors/Board-c-of-c-the-c-Fl-u-gger-c-Group.aspx 

39 Kilde: Flügger årsrapport 2008/09, side 9. 
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3. Flüggers primære konkurrenter 

Ved beskrivelsen af Flüggers primære konkurrenter er der lagt vægt på at inddrage selskaber, der 

ligesom Flügger har deres primære fokus på bygningsmaling og træbeskyttelse. På den baggrund er 

det valgt at se bort fra producenter som Hempel, Teknos m.fl., hvis primære fokus er industriel 

maling til bl.a. metal og skibsindustrien. 

 

Indenfor bygningsmaling, træbeskyttelse samt materialer til malerindustrien er Flügger som 

tidligere nævnt en af de største producenter i Skandinavien. Markederne i Skandinavien udgøres af 

forholdsvis få store producenter indenfor hvert geografisk område. Derfor besidder forholdsvis få 

men store producenter størstedelen af omsætningen på markederne, som i Danmark hvor de tre 

største udgør ca. 70 % jf. nedenfor i figur 3.1. Da omsætningen fordeler sig blandt forholdsvis få 

virksomheder, er det valgt at opstille en primær peer-group over Flüggers tre primære markeder 

Danmark, Sverige og Norge, hvor der inddrages de største to udbydere udover Flügger. 

 

3.1 Flüggers primære konkurrenter i Danmark 

 

I Danmark er Flüggers primære konkurrenter Akzo Nobel Deco og Dyrup. Nedenstående figur 3.1 

viser den nationale omsætning blandt de tre virksomheder. Øvrige udbydere på markedet er i 2007 

estimeret af Flügger til at udgøre ca. 30 %.
40

 Denne vurdering anvendes som grundlag for estimatet 

af øvrige udbyderes samlede omsætning i 2008.  

 

Figur 3.1 Oversigt omsætning DK marked 200841 

 

                                                 
40 Flügger årsrapport 2006/2007, side 19. 

41 Årsrapporter for Flügger, Akzo Nobel Deco og Dyrup. 

42 Omsætning blandt ”Andre udbydere” er angivet ved skøn på baggrund af markedsandele angivet i bilag 1.  

Markedsandele Danmark

Flügger group, 33%

Akzo Nobel Deco A/S, 20%

Dyrup, 17%

Andre udbydere, 30%

Omsætning Danmark Mio. DKK 

Flügger 659 

Akzo Nobel Deco A/S 409 

Dyrup 351 

Andre udbydere42 608 

I alt  2.027 



    

 

   

 

 

 

26 

 

 

For at kunne analysere på konkurrencen fra de to nærmeste konkurrenter følger en kort beskrivelse 

af væsentlige forhold i virksomhederne.  

 

3.1.1 Dyrup 

Dyrup er et dansk selskab, som ejes 100 % af det børsnoterede investeringsselskab Monberg 

Thorsen. Dyrup er som virksomhed ikke selv børsnoteret, og opnår derfor ikke direkte de fordele, 

det kan indebære at have sit navn nævnt i den forbindelse.  

 

Dyrup dækker over produktnavnene Dyrup, Bondex, Gori og Xylophene, og tegner sig med en 

national omsætning på 351 mio.kr. som en stor spiller på markedet for bygningsmaling i Danmark. 

Dyrup har haft en årlig global omsætning over de sidste fem regnskabsår på ca. 1,7 mia.kr, hvor 80 

% fordeler sig mellem Danmark, Frankrig, Tyskland og Spanien/Portugal. Det betyder samtidig at 

Dyrup ikke anses som en konkurrent til Flügger på det svenske og norske marked. 

 

Dyrups forretningskoncept er meget lig Flüggers. Det består i produktion og salg af maling og 

træbeskyttelse samt tilhørende malerprodukter. Virksomhedens filosofi er at tilbyde et bredt 

sortiment af maling og træbeskyttelse. Der afsættes til tre primære markeder, gør-det-selv-markedet 

bestående af farvehandlere og byggemarkeder, det professionelle marked bestående af grossister og 

malere, samt det industrielle marked, hvor Dyrup primært afsætter produkter til vinduesfabrikanter. 

Indenfor de tre markeder fordeler omsætningen sig med henholdsvis, 43 %, 38 % og 19 %.
43

 

 

Fordelt på produkttyperne udgør 55 % af omsætningen træbeskyttelse, 26 % udgør 

malingsprodukter og 19 % diverse tilbehør og andet.
44

 

 

Dyrup giver udtryk for, at der fokuseres på kundernes behov, hvorved menes mærkevareprodukter 

samt nye tiltag og koncepter. Derfor fokuserer Dyrup på innovation og udvikling af produkter i høj 

kvalitet.
45

  

 

                                                 
43 www.dyrup.dk/Om_Dyrup.aspx 

44 www.dyrup.dk/Om_Dyrup.aspx 

45 www.dyrup.dk/Om_Dyrup/Goer_det_selv_markedet.aspx 
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Sammenlignet med Flüggers produkter, produktvision og omsætning på ca. 1,7 mia.kr. må Dyrup 

regnes, som en af de direkte konkurrenter på det danske marked.  

 

3.1.2 Akzo Nobel Deco A/S 

Den hollandske Akzo Nobel-koncern der er børsnoteret på Euronext Amsterdam, er opstået ved 

fusion af den svenske koncern Nobel og den i forvejen hollandske koncern Akzo i 1994. Koncernen 

står for produktionen af mange forskellige kemikalier, bl.a. til malerindustrien, og er repræsenteret i 

det meste af verden.  

 

I Danmark har koncernen datterselskabet Akzo Nobel Deco A/S, som står for produktion og salg af 

”decorative coatings”, der omfatter lak, maling og træbeskyttelse.
46

 Med en omsætning på 409 

mio.kr. og dermed ca. 20 % af markedet må det siges at være en betydelig konkurrent til Flügger. 

Under Akzo Nobel Deco A/S, findes de kendte brands Sadolin og Pinotex, samt Nordsjö og Casco. 

I forbindelse med koncernens opkøb af Sadolin og Pinotex i 1987 har Akzo Nobel Deco overtaget 

datterselskabet Sadolin Farveland A/S, som ejer en del af butikskædens 66 malerforretninger i 

Danmark.
4748

 

 

Akzo Nobel Deco A/S har en stærk markedsposition på gør-det-selv markedet med træbeskyttelsen 

Pinotex og maling fra Sadolin. Derudover har virksomheden en stærk position på det professionelle 

marked med salg af Nordsjö til grossister.  

Koncernen går i øvrigt meget op i at overholde etiske principper som personlig integritet, socialt 

ansvar og retfærdighed.
49

 Man har i den forbindelse startet et samfundsprogram i 2005, hvor der 

budgetteres med 5 mio. euro årligt, til støtte for katastrofer og aktiviteter.
50

 

 

3.2 Flüggers primære konkurrenter i Sverige 

I Sverige er de to førende udbydere af bygningsmaling Alcro-Beckers og Akzo Nobel Decorative 

Coatings AB, som sammen med Flügger udgør ca. 75 % af omsætningen på markedet. Ud fra et 

                                                 
46 www.akzonobeldeco.dk/ 

47 www.sadolin.dk/dk/About/ 

48 www.sadolinfarveland.dk/default.asp?id1=15&kategori1=5e 

49 www.akzonobeldeco.dk/Forretningsprincipper/ 

50 www.akzonobeldeco.dk/Social+Ansvarlighed/ 
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estimat af omsætningen hos ”Andre udbydere”, jf. Flüggers beretning fra 2007
51

, tegner det svenske 

marked sig som følger: 

 

Figur 3.2 Oversigt omsætning SE marked 200852 

 

 

I det følgende afsnit redegøres for de væsentligste forhold omkring de nævnte konkurrenter i 

Sverige. 

 

3.2.1 Akzo Nobel Decorative Coatings AB 

Akzo Nobel Decorative Coatings AB er den svenske pendant til det tidligere omtalte Akzo Nobel 

Deco A/S. De står for Akzo Nobel-koncernens salg af maling og træbeskyttelse på det svenske 

marked, hvor de med en omsætning på 1,3 mia. sek. må anslås at være en af de førende udbydere. 

Under Akzo Nobel Decorative Coatings AB findes brands som Sikkens, Nordsjö og Sadolin. 

Selskabet producerer og udbyder de fleste produkter inden for malerbranchen – maling, lak, 

træbeskyttelse, gulvprodukter, tilbehør m.m. 

 

Som det er nævnt under beskrivelsen af det danske selskab i afsnit 3.1.2, går koncernen meget op i 

at overholde etiske principper som socialt ansvar og retfærdighed. 

 

3.2.2 Alcro-Beckers 

Alcro-Beckers er et svensk datterselskab til den finske børsnoterede Kemira-koncern, som agerer på 

markeder som mineindustri, olie og gas, kemikalier samt maling m.m.  

 

                                                 
51 Flügger årsrapport 2006/07, side 19. 

52 Kilde: Flügger årsrapport, One Source 

53 Omsætning blandt ”Andre udbydere” er angivet ved skøn på baggrund af markedsandele angivet i bilag 1. 

Markedsandele Sverige

Flügger, 17%

Akzo Nobel Deco AB, 28%

Alcro-Beckers, 30%

Andre udbydere, 25%

Omsætning Sverige Mio. SEK 

Flügger 766 

Akzo Nobel Decorative Coatings AB 1.283 

Alcro-Beckers 1.621 

Andre udbydere53 1.223 

I alt 4.893 
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Alcro-Beckers omsætter årligt for ca. 1,4 mia. sek. og tegner sig dermed som den førende udbyder 

af maling, lak og træbeskyttelse på det svenske marked. 

 

I virksomheden fokuseres der målrettet på at overholde kvalitets- og miljøstandarder for at sikre 

udvikling og forbedringer.
54

 På den baggrund har virksomheden opstillet en række miljømæssige 

mål – blandt andet  

 at 99 % af produkterne skal være vandbaserede i 2010  

 at mindske spildevandafledningen fra produktionen med 85 % fra år 2006 til 2009  

 at reducere energiforbruget med 10 % fra år 2006 til 2009. 

 

3.3 Flüggers primære konkurrenter i Norge 

I Norge har det nationale selskab Jotun slået sig fast som en markant markedsleder med ca. 62 % af 

markedets omsætning, hvor Flügger og Akzo Nobel Deco blot står for henholdsvis ca. 8 % og 6 %, 

baseret på en antagelse om, at øvrige udbydere udgør 22 %, som det er skønnet af Flügger i 2007.
55

 

 

Figur 3.3 Oversigt omsætning  NO marked 200856 

 

 

Da Akzo Nobel Deco er beskrevet under Danmark og Sverige gives blot en beskrivelse af Jotuns 

væsentlige forhold.  

 

3.3.1 Jotun A/S 

Jotun A/S er en stor norsk privatejet koncern, som udbyder et bredt sortiment af maling og lak og er 

repræsenteret i 35 lande.
57

 I Norge står divisionen Jotun Dekorativ for produktion og salg af maling, 

                                                 
54 www.alcro-beckers.com/en/About-Alcro-Beckers/ISO-certification 

55 Flügger årsrapport 2006/07, side 19. 

56 Kilde: Egen tilvirkning, data fra årsrapport for Flügger og Jotun. 

57 www.jotun.no 

Markedsandele Norge

Flügger, 8%

Akzo Nobel Deco, 6%

Jotun, 62%

Andre udbydere, 22%

Omsætning Norge Mio. NOK 

Flügger 213 

Akzo Nobel Deco AS 166 

Jotun A/S 1.652 

Andre udbydere 573 

I alt 2.604 
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lak og bejdse-produkter til det norske marked. Som det fremgår af figur 3.3., har denne division en 

omsætning på 1.652 mio. nok.
58

, og må derfor siges at være en klar markedsleder på det Norske 

marked for bygningsmaling. Virksomheden udbyder alle typer af produkter indenfor maling, lak, 

bejdse og tilbehør og sælger - som Flügger - sine produkter til både malermestre og gør-det-selv-

markedet via detailforretninger. 

 

Det er endvidere tydeligt at Jotun lægger stor vægt på virksomhedens værdigrundlag, som er bygget 

op omkring loyalitet, omsorg, respekt og mod.
59

 

 

På produktionssiden har Jotun senest i 2008 lanceret det parfume- og opløsningsmiddelfrie 

malingprodukt Sens, som er udviklet i samarbejde med Norges Astma og Allergiforbund. Produktet 

er banebrydende grundet dets minimale afgivelse af lugt og skadelige dampe.
60

 Endvidere skal det 

nævnes at Jotun ikke er børsnoteret.  

 

3.4 Vurdering af price/earning 

Eftersom Flüggers primære konkurrenter ikke er børsnoterede, eller indgår som en del af et 

børsnoteret moderselskab, har det ikke været muligt at inddrage et price/earning-aspekt i peer 

group-analysen. Det skyldes at det er vanskeligt at estimere aktiekurser og udbytte pr. aktie for 

konkurrenterne, når deres aktier ikke er noteret.  

 

3.5 Sammenfatning, Flüggers primære konkurrenter 

Ved hvert af Flüggers primære markeder ses det, at markedet domineres af få store spillere indenfor 

maling og træbeskyttelse. Således tegner der sig et billede af, at de 3 største spillere på både det 

svenske, norske og danske marked tilsammen udgør 70 – 75 % af markedet. Det fremgår at Flügger 

har den største markedsandel på det danske marked, og som følge deraf den højeste omsætning. 

Dog er omsætningen i Sverige på niveau med den danske omsætning trods en markant lavere 

markedsandel. Dette skyldes først og fremmest at markedet for træbeskyttelse men også markedet 

for maling er en del større i Sverige. Endvidere er der også i Norge en forholdsvis stor omsætning, 

                                                 
58 Jotun årsrapport 2008, side 19. 

59 www.jotun.com 

60 Ny supermaling – fra Jotun i samarbeid med NAAF, Norges Astma- og Allergiforbund, 2008. 
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dog er dette marked allerede præget af en stor spiller i form af Jotun, der vanskeliggør Flüggers 

muligheder for at erobre yderligere markedsandele.  

 

Desuden har samtlige Flüggers primære konkurrenter store ambitioner om at efterleve diverse 

miljømæssige aspekter og opnå kvalitetsstempler på deres produkter.  

 

Som nævnt er konkurrenterne enten privatejede, eller mindre enheder i store børsnoterede 

koncerner. Konkurrenterne er således ikke selv børsnoterede. Den norske producent Jotun A/S, der 

er en privatejet virksomhed, er samtidig markant førende på det norske marked. Det kan derfor 

tolkes, at det nødvendigvis ikke er en fordel at være børsnoteret for at være en førende producent og 

udbyder af maling. 
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4. Strategisk analyse 

4.1 Samfundsforhold 

Flügger leverer produkter til både private forbrugere, eksterne forretninger og malermestre. Firmaet 

er, som langt de fleste private virksomheder, påvirket af samfundets udvikling. Samfundsfaktorerne 

kan have en stor indflydelse på virksomhedernes fremtidige indtjeningsevne og dermed 

vækstmulighederne. Til at analysere disse samfundsfaktorer anvendes PEST-analysen, hvor der 

både ses på de makroøkonomiske forhold samt de samfundsmæssige forhold.
61

 Dog er modellen 

tilpasset, så der kun inddrages faktorer, der er af betydning for Flügger. 

 

4.1.1 PEST-analyse 

4.1.1.1 Politiske faktorer 

I mange år har Danmark vist sig at være en aktiv deltager, når det drejer sig miljørelaterede 

samfundsmæssige tiltag. Dette ses bl.a. ved implementeringen af miljømærket ”Blomsten”
 62

, som 

er EU’s officielle miljømærke.  

 

Flügger er blevet ”Blomst”-mærket,
63

 og det har spillet en stor rolle for Flügger, ligesom det kan 

komme til det i fremtiden. Det skyldes ikke mindst, at der forsat med jævne mellemrum foretages 

korrektioner for, hvad der er miljøskadeligt. Specielt har der tidligere været rettet et ekstra fokus på 

opløsningsmidler, da disse ofte indeholder den største mængde miljøskadelige stoffer.
64

 Således har 

der ved opløsningsmidler, der indeholder klorede stoffer, været foretaget stramninger omkring 

salget af midler, der indeholder mere end 0,1 % klor i 2002. I bekendtgørelsen fra Miljøstyrelsen fra 

2002 fremgår, at det er forhandlere og producenter der har ansvaret for, at reglerne bliver 

overholdt.
65

 Hvis loven ikke overholdes, kan der straffes med bøder eller fængsel. Dette aspekt er 

derfor af stor betydning for Flügger, hvorfor man på alle fabrikker er blevet certificeret efter ISO 

14001. Denne certificering betyder, at der er begrænsninger på al udledning, der kan belaste miljøet. 

Desuden betyder certificeringen også, at der løbende skal ske forbedringer så udledningen 

formindskes. Der anvendes derfor mange ressourcer på at forbedre produkterne, så de er så 

                                                 
61 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 68. 

62 Tænk hvad Blomster kan gøre, Carsten Henriksen, 2009. 

63 ”Blomsten og Svanen – Gør det nemt at vælge grønt”, Miljømærkning Danmark. 

64 www.mst.dk/Kemikalier/Regulering+og+regler/Faktaark+om+kemikaliereglerne/Chlorerede+oploesningsmidler.htm  

65 Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål. 

http://www.ecolabel.dk/omos/medarbejderprofiler/medarbejderdetaljer?personalenr=501
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miljøvenlige som muligt. Her er introduktionen af Flügger Aqua i januar 2008 et vigtigt led i 

miljørigtig produktion, heri form af  udendørs vandbaseret maling. 

 

4.1.1.2 Virkninger af internationalt samarbejde 

Politiske tiltag indenfor EU er ofte en primær drivkraft til at få nedbrudt de såkaldte 

handelsbarrierer, der tidligere kan have eksisteret. Ofte er der overvejelser om at få opbygget en 

større international varehandel eller få etableret arbejdspladser i øvrige lande, end hvor man 

umiddelbart ville overveje at etablere sig. Således har Flügger også været involveret i diverse 

europæiske projekter, der alle er iværksat for at imødekomme ambitionen om den fortsatte 

strategiske vækst. Som nævnt tidligere har Flügger valgt at optimere driften i både Kina og Polen. I 

Polen har man valgt at opføre en bygning på 7.500 m
2
, som skal rumme både produktion, lager og 

administration. Dette initiativ har EU valgt at belønne med støtte på ca. 40 %
66

 af investeringen på i 

alt 100 mio. kr. ifølge budgettet
67

. Årsagen til denne støtte er, at EU har lanceret et projekt kaldet 

”Program of Innovation of the Economy, years 2007-2013”, hvor der lægges vægt på innovation 

samt medarbejderforhold og skabelsen af arbejdspladser. Og netop innovations-delen har der været 

lagt stor vægt på hos Flügger. Der vil i produktionen blive anvendt en ny teknologi til at fremstille 

tapet og anden vægbeklædning, samtidig med at der vil blive opført et nyt uddannelsescenter. 

Desuden er det hensigten, at lageret skal fungere som centralvarelager for resten af Østeuropa og 

Skandinavien.  

 

4.1.1.3 Økonomiske faktorer 

Efter mange år med økonomisk fremgang, indtrådte der i 2008 global finansiel krise. Denne krise 

har skabt stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling indenfor mange brancher. 

Således har også Flügger kunnet mærke en omsætningstilbagegang.
68

 Dette giver anledning til en 

vurdering af, hvorvidt Flüggers omsætning lader sig påvirke af konjunkturerne i samfundet. 

Overordnet kunne man foranlediges til tro, at maling er en standardvare som alle før eller siden vil 

få brug for. Ofte er denne type vare, dog heller ikke så følsom overfor konjunkturer i samfundet, 

som så mange andre varer er. Som der fremgår af figur 4.1, ligger udviklingen i Flüggers 

omsætning dog meget tæt på udviklingen i Danmarks BNP i perioden 1994-2008.  

 

                                                 
66 Flügger koncernen opnår EU-tilskud i Polen, Børsen, 2008. 

67 www.flugger.com/Pressroom/News/Arkiv-c-2008/2008,-e-,12,-e-,11-c-EU-c-tilskud.aspx 

68 www.flugger.com/Pressroom/News/2009,-e-,03,-e-,26-c-Fl-u-gger-c-nu-c-ogs-aa--c-m-ae-rket-c-af-c-krisen.aspx 
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Figur 4.169 

 

 

I figur 4.2, illustreres den procentvise udvikling i henholdsvis BNP og Flüggers omsætning. Omend 

variationen i Flüggers omsætning er procentvist større end variationen ved BNP, ses der et klart 

billede af, at Flügger opnår omsætningsfremgange/tilbagegange på de samme tidspunkter, som der 

ses stigninger/fald i BNP. Det peger i retningen af, at Flüggers produkter er forholdsvis afhængige 

af konjunkturerne i samfundet.  

 

Figur 4.270 

 

 

                                                 
69 Kilde: www.statistikbanken.dk og www.flügger.com 

70 Kilde: www.statistikbanken.dk og www.flügger.com 
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Eftersom det primært er markedet for nybyggeri, der er hårdest ramt af krisen, og Flüggers 

kerneområde ligger indenfor renovering, er Flügger dog ikke markant mærket af krisen.
71

 Dette ses 

blandt andet ved at Flügger har erfaret et omsætningsfald i 2008/09 på ”kun” 3 %
72

 i forhold til 

2007/08. Dermed kan det konstateres at Flüggers omsætning generelt følger markedstendenserne og 

dermed retter sig forholdsvis efter konjunkturen. Dette aspekt vurderes at være gældende på alle 

Flüggers primære markeder i Skandinavien.
73

 

Som det er nævnt tidligere er der også andre faktorer, som årstiden og skiftende vejrforhold, der kan 

påvirke salget. Det kan ligeledes tænkes, at en forhøjelse i ledigheden på sigt kan få indflydelse på 

salget af maling til de professionelle. Endvidere har Flügger været hårdt ramt af den negative 

valutakursudvikling på de nordiske markeder,
74

 hvilket har medført et tab på de finansielle 

aktiver.
75

 

Et andet aspekt ved Flüggers afhængighed af konjunkturen i samfundet gør sig gældende ved 

aktiekursen. Det ses af figur 4.3, at Flüggers aktiekurs over de sidste 10 år har tendens til at følge 

med udviklingen på resten af aktiemarkedet på OMX. 

 

Figur 4.376 

 

                                                 
71 Flügger/CEO: Renoveringspulje kan hjælpe os fremad, RB-Børsen, 2009. 

72 Flügger årsrapport 2008/09. 

73 Flügger mærker forbrugerafmatning og finanskrise, RB-Børsen, 2008. 

74 Se bilag 5. 

75 Flügger årsrapport 2008/09, side 36. 

76 Kilde: www.danmarksstatistik.dk og www.euroinvester.dk 
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Dog står Flügger i en meget gunstig position, idet virksomheden ikke har finansielle gældsposter. 

Selskabet har dermed i princippet ikke vanskeligt ved at få tilført øvrig likviditet hvis det skulle vise 

sig nødvendigt.
77

 

 

4.1.1.4 Sociokulturelle faktorer 

Som nævnt ved de økonomiske faktorer vil en økonomisk ændring i samfundet kunne påvirke 

Flüggers salg af maling og træbeskyttelse. Flüggers sekundære produktgrupper vurderes endvidere 

alle at være produkter, der kan påvirkes af sociokulturelle faktorer. Det blev tidligere nævnt, at de 

sekundære produktgrupper er henholdsvis vægbeklædning, maleværktøj og rengøringsartikler. 

Årsagen til at f.eks. vægbeklædning er mere følsomt overfor sociokulturelle faktorer, er at det må 

anses som værende en luksusvare. At købe dekorativt tapet er forholdsvis bekosteligt, og synes 

samtidig i større grad at skyldes et ønske om at følge en trend end almindelig vægmaling. Flügger 

har lagt vægt på, at tapetet er tilbage som trend og udbyder det i mange forskellige farver og 

mønstre.
78

 Det er ikke alene tapetet i sig selv, der er bekosteligt. Ofte vil man have behov for hjælp 

til opsætning af tapetet, hvilket øger omkostningerne til produktet. Det kan derfor tænkes, at salget 

af tapet kan påvirkes af den økonomiske situation i samfundet, da folk ofte vil være mere tilbøjelige 

til at vælge ”luksus-løsninger” i opgangsperioder.  

Hvis der sammenlignes mellem de sociokulturelle faktorer i Europa, er det ofte kendetegnet, at der i 

de skandinaviske lande er tendens til at folk ønsker en lidt højere kvalitet end i mange andre lande i 

Europa. Og da majoriteten af Flüggers salg foregår i netop Sverige og Danmark er dette aspekt en 

ønskværdig situation for Flügger, da de i høj grad fokuserer på den høje kvalitet.   

 

4.1.1.5 Teknologiske faktorer 

Umiddelbart virker branchen for malervarer og træbeskyttelse ikke som værende en branche, der er 

påvirket af teknologiske faktorer. Dette skyldes primært, at branchen er domineret af få store 

producenter. Disse har alle store automatiserede produktionsapparater, hvor der fremstilles 

produkter der lever op til de miljømæssige krav, og som ikke svinger meget i hverken kvalitet eller 

pris. Dette betyder at forbrugerne kan få det ensartede og miljørigtige produkt, som de efterspørger. 

Det har dog krævet investeringer for Flügger, at nå den position, de har i dag, så de teknologiske 

                                                 
77 Flügger: Krise varer kun et år, RB-Børsen, 2008. 

78 www.flugger.dk/Goer%20det%20selv/Indendoers%20projekter/Wallpaper.aspx 

 



    

 

   

 

 

 

37 

 

faktorer har tidligere været et stort fokusområde. Dog ses det stadig, at der holdes et klart fokus på 

innovationsdelen hos Flügger, senest ved opførelsen af fabrikken i Polen samt lanceringen af den 

vandbaserede udendørs maling Flügger Aqua, således at der løbende kan skabes nye og forbedrede 

produkter. Desuden kræves der også et løbende overblik over produktionsapparatet, så der fortsat 

overholdes lovkrav med henblik på at opnå ISA-certificeringer i fremtiden. Det er således essentielt 

at Flügger forsat fokuserer på de teknologiske faktorer, for at kunne være på forkant med eventuelle 

udfordringer enten af konkurrencemæssig eller lovmæssig karakter. Dog er branchen imidlertid ikke 

en, der vil kunne ændre sig markant på kort sigt, da det vurderes at investeringer i teknologien 

indenfor for produktion af maling eller træbeskyttelse, vil kunne række på længere sigt. Dette 

betyder at Flüggers anlægsinvesteringer gerne skulle række over mange år, jf. Flüggers anvendte 

regnskabspraksis.
79

 

 

4.2 Analyse af brancheforhold (Porters five forces) 

 

Som led i vurderingen af Flüggers evne til at skabe fremtidig værdi, er det vigtigt at få analyseret 

branchen for forhold, der kan have indflydelse på virksomhedens indtjeningsmuligheder.  

 

For at belyse Flüggers branchesituation foretages en gennemgang af Michael Porters ”five forces”, 

hvor der tages udgangspunkt i de fem markedskræfter:  

 adgangsbarrierer til markedet 

 leverandørernes forhandlingsstyrke 

 kundernes forhandlingsstyrke 

 konkurrence fra substituerende produkter  

 konkurrenceintensiteten på markedet for maling mv. 

 

4.2.1 Adgangsbarrierer 

Markedet for bygningsmaling er, som tidligere nævnt, kendetegnet ved at have få spillere med store 

markedsandele. Som vist i peer group-analysen i afsnit 3 dækker tre selskaber alene ca. 70 % - 75% 

af markedet for maling og træbeskyttelse – dette både i Danmark (Flügger, Akzo Nobel Deco A/S 

og Dyrup), Sverige (Flügger, Alcro-Beckers og Akzo Nobel Decorative Coatings AB) og Norge 

                                                 
79 Flügger årsrapport 2009, side 34. 
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(Flügger, Jotun og Akzo Nobel Deco). De øvrige udbydere på de tre markeder dækker således  

resterende 30 % eller mindre. 

 

Grundet størrelsen af aktørerne på markedet for bygningsmaling har disse aktører betydelige 

stordriftsfordele i forhold til øvrige og eventuelt nye virksomheder. Overfor potentielle indtrængere 

til markedet betyder dette en væsentlig konkurrenceparameter, som forhøjer adgangsbarriererne til 

markedet.
80

 I forhold til nye aktører har de eksisterende producenter også store fordele i deres 

opbyggede teknologiske know-how i forbindelse med udarbejdelse af konkurrencedygtig maling og 

træbeskyttelse. En sådan teknologisk viden vil koste nye konkurrenter store ressourcer at opbygge, 

og såfremt de ikke kan formå at opnå denne viden, vil de være sat tilbage i forhold til de etablerede, 

for hvad angår produktkvaliteten. Grundet producenternes udvikling af nye typer af maling mv. sker 

der en væsentlig produktdifferentiering. Flügger har som ambition at fortsætte med at opnå 

anerkendte miljømærker som ”eco label” og ”EU-blomsten” på deres fremtidige produkter. Sådanne 

tiltag arbejdes der også på hos Akzo Nobel og Dyrup.
81

 Derved skærpes adgangsmulighederne til 

markedet yderligere, idet kunderne i høj grad har haft mulighed for at favorisere de enkelte brands 

og miljøvenlige produkter fra de eksisterende producenter. 

 

I forhold til store producenter af bygningsmaling på andre geografiske markeder end Danmark, 

Sverige og Norge, synes de nuværende væsentlige aktører i Skandinavien at have så meget erfaring 

på det enkelte marked, at de er et stort skridt foran eventuelle indtrængere fra øvrige markeder. I 

Flüggers tilfælde har man været på det danske marked siden 1890 og har derfor, udover den nævnte 

teknologiske know-how, også en specifik viden omkring kunderne på det danske marked, som det 

kræver mange år at tilegne sig.  

 

Ud over de tekniske og erfaringsmæssige fordele hos de store spillere på markedet er der endvidere 

opbygget et stort distributionsnetværk til det private marked.
82

 Distribution gennem almindelige 

byggemarkeder og trælasthandler er dog ikke alvorlige adgangsbarrierer for indtrængere på 

markedet. 

 

                                                 
80 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 74. 

81 Se afsnit 3 Konkurrentanalyse. 

82 Her henvises til www.daysystem.com, www.ppmm.dk og www.dyrup.dk  
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Udover de ”almindelige” distributionskanaler til tredjemands forretninger har Flügger og Akzo 

Nobel Deco som tidligere nævnt deres helt eget distributionsnetværk i form af henholdsvis Flügger 

farver-butikkerne og Sadolin Farveland-butikkerne. Omfanget af disse to netværk på henholdsvis 

over 500 Flügger Farver-forretninger (over 200 i Danmark) og 66 Sadolin Farveland-forretninger
83

 i 

Danmark, giver disse virksomheder en stor distributionsfordel i forhold til nye potentielle 

konkurrenter, som gør det sværere at erobre markedsandele.  

 

4.2.2 Konkurrenceintencitet 

Flügger har indtil 2007, hvert år offentliggjort deres estimat over fordelingen af markedsandele på 

det danske, svenske og norske marked, se bilag 1. De tre store aktører på det danske marked har 

ifølge Flüggers estimater haft stort set uændrede markedsandele de sidste 5 år.
84

 Flüggers 

markedsandele har i perioden ligget på omkring 30 % og viser i 2008 iflg. figur 3.1 en stigning til 

33 % hvorimod Dyrups markedsandel er reduceret med tilsvarende 3 % i 2008. Akzo Nobel Decos 

markedsandel er faldet et par procent i perioden til ca. 20 %. Ud fra markedsandelene og 

selskabernes distributionskanaler, hvor Flügger og Akzo Nobel Deco har egen butikskæde, og 

Dyrup distribuerer gennem store byggemarkedskæder som Silvan og Stark, synes de tre aktører at 

stå utroligt stærkt på det danske marked. Konkurrencen mellem dem synes at være forholdsvis 

moderat, da der ikke er sket markante ændringer over de sidste 6-7 år.  

 

På det svenske marked ligger markedsandelen for den førende virksomhed Kemira-gruppen (Alcro-

Beckers) meget stabilt på ca. 35 % fra 2003 til 2007. Derudover har Flüggers andel ligget fast på 

omkring 12 % men er steget til ca. 14 % i 2007, hvorimod Akzo Nobel Deco har tabt et par procent 

til ca. 25 % af markedet.
85

 I 2008 ses det i figur 3.2, at Flügger og Akzo Nobel Deco AB har haft en 

lille fremgang i forhold til Alcro-Beckers, som har mistet 5 % af deres markedsandel til nu 30 %. 

Øvrige udbydere synes at ligge stabilt på 25 %. 
 

 

I Norge har der tegnet sig et billede af, at den markant førende udbyder Jotun i perioden 2004-2007 

tabte markedsandele fra ca. 65 % til 60 %,
86

 men igen ser ud til at have erobret lidt tilbage, så de nu 

har 62 %. Flügger synes at have stigende markedsandele i hele perioden til et niveau på ca. 8-9 %. 

                                                 
83 Se afsnit 3 Konkurrentanalyse. 

84 Se bilag 1 – Markedsandele. 

85 Se bilag 1 – Markedsandele. 

86 Se bilag 1 – Markedsandele. 
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Øvrige udbydere synes at være steget meget i perioden fra 2004 og frem til i dag, hvilket kan tyde 

på, at eventuelle lavprisprodukter har vundet en smule af Jotuns marked de sidste år.
87

 

 

Det svenske og norske markeds udvikling minder en del om det danske, hvor markedsandelene 

ligger forholdsvis fast, med undtagelse af den norske gigant Jotuns, som har haft lidt udsving. 

 

Markedet for bygningsmaling og træbeskyttelse har eksisteret i mange år og må derfor siges at være 

et modent marked, hvor omsætningsniveauet synes forholdsvis stabilt. På den baggrund må det 

forventes, at konkurrencen øges mellem markedsaktørerne i Skandinavien. En omsætningsstigning 

kræver således reducering af konkurrenternes markedsandele. Som beskrevet i afsnit 3, om de 

væsentlige konkurrenter i Skandinavien, fokuseres der meget på produktdifferentiering i form af 

forskning og innovation for at leve op til miljøcertifikater, kvalitetsstandarder mv., i håb om at 

tiltrække flere kunder. Malerbranchen har således erfaret at kunderne fokuserer på kvalitet og 

brands,
88

 hvorfor produktudvikling og certifikater nu synes at være omdrejningspunktet for 

konkurrencen.  

 

Hverken det svenske, norske eller danske marked vurderes at være oplagt at penetrere for en større 

udenlandsk udbyder. Dette skyldes hovedsageligt at omkostningen til logistik anses for at være 

meget høj ved transport over 500 km, jf. artikel i Børsen 17. August 2005. Også dette understøtter 

at konkurrencen koncentreres blandt de veletablerede selskaber, som har ressourcer og know-how 

til at udvikle nye produkter. 

 

4.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Flügger har en ambition om altid at have aftaler med mindst to leverandører af samme produkt, for 

ikke at være afhængig af en enkelt leverandør.
89

 Det betyder at de mindsker leverandørernes 

forhandlingsstyrke i forhold til, hvis de var afhængig af en enkelt leverandør. Når Flügger har 

mulighed for at anvende flere forskellige leverandører for de væsentligste produkter, må det betyde 

at markedet ikke er afhængig af en magthavende leverandør, som kan have væsentlig indflydelse på 

producenternes omkostninger. 

                                                 
87 Se bilag 1 – Markedsandele. 

88 Se afsnit 3.1.1 Dyrup. 

89 www.flugger.com/Investors/Risks.aspx 
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I tilfælde af en generel prisstigning på råvarer har man dog ikke de store muligheder for at anvende 

substituerende produkter til produktion af de udviklede malerprodukter som maling og 

træbeskyttelse, idet man her anvender faste blandingsforhold i produktionen. Dog kan der i 

forbindelse med sekundære produkter som malertilbehør substitueres mellem anvendelse af træ, 

plastik og metal i produkter som pensler og ruller mv., hvis det skulle blive aktuelt at fravælge en 

råvaretype grundet forhøjede indkøbspriser. 

 

Omvendt er Flügger en forholdsvis stor aftager hos de enkelte leverandører, og har i den forbindelse 

selv en del forhandlingsmagt overfor disse.  

 

Ifølge Porters teori vil leverandører have en vis forhandlingsstyrke i tilfælde af, at de har mulighed 

for fremadrettet vertikal integration
90

. Dette synes dog ikke at være en oplagt mulighed for Flüggers 

leverandører, da de leverer basale produkter/råmaterialer til vidt forskellige produkter. Situationen 

havde været en anden, hvis der kun eksisterede en enkelt leverandør af Flüggers 

produktionsmaterialer. Det vurderes derfor, at Flüggers leverandører heller ikke har den store 

forhandlingsstyrke, for hvad angår overtagelse/vertikal integration med Flügger.  

Desuden beskrives det i Flüggers årsrapport, at det er en del af den fremtidige strategi at indkøbe 

råvarer til produktionen i Kina,
91

 hvilket bør give Flügger større forhandlingsmagt overfor de 

eksisterende leverandører.  

 

4.2.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

I malerbranchen anses risikoen for substituerende produkter for meget begrænset. Som markedet ser 

ud, har stort set alle behov for maling og træbeskyttelse i forbindelse med reparation og 

vedligeholdelse af bygninger – både ude og inde. Der findes dog alternative muligheder for at 

undgå maling og tapet, dette dog primært i nybyggeri - indendørs ved anvendelse af natursten eller 

klinker
92

, mens man udendørs vil kunne erstatte træværk med andre bygningsmaterialer. De 

substituerende produkter synes derfor ikke at være en alvorlig trussel som substitut for maling og 

tapet. Dette skyldes samtidig at opsætning af klinke- og stenvægge er en mere omfattende 

arbejdsproces, og dels at omkostningerne til disse generelt set ligger væsentligt over priserne for 

                                                 
90 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 75. 

91 Flügger årsrapport 2007/08 side 3. 

92 www.klinkekompagniet.dk/privat-forside.html 
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maling eller tapet pr. kvadratmeter.
93

 Derudover at man udendørs ikke har mulighed for 

substituerende produkter til vedligeholdelse af træværk i eksisterende byggeri. Det synes heller ikke 

muligt grundet fremstillingsomkostningerne af klinker og sten, at man i fremtiden vil kunne 

reducere prisen på disse i et sådant omfang, at de kunne udgøre en reel trussel for Flüggers salg af 

maling og tapet til indendørs brug.  

 

Udviklingen af nye typer af maling kan dog udgøre en trussel på markedet. Her hentydes primært til 

de allerede etablerede konkurrenter, som også lægger vægt på produktudvikling indenfor maling. 

Konkurrenterne har således mulighed for, ved udbud af nye innovative produkter, at øge egen 

omsætning, hvilket er til skade for de øvrige udbydere på markedet.
94

   

 

4.2.5 Kundernes forhandlingsstyrke 

Flüggers kundekreds består som nævnt af såvel professionelle malermestre, malerbutikker og 

private. Ifølge Flügger har koncernen gennem mange års samarbejde og branding fået etableret stor 

loyalitet hos kunderne. Der er opbygget en meget bred kundekreds, hvilket betyder, at ingen 

enkeltkunde har væsentlig indflydelse på virksomhedens omsætning.
95

 

 

At dømme ud fra Akzo Nobel Deco A/S og Dyrups markedsandel og forhandlernetværk, omtalt i 

afsnit 4.2.1, vurderes det at situationen er den samme for dem. Det betyder, at stort set hele 

markedet er uafhængigt af større kunder og, at der ikke er nogen væsentlig kunde, der kan udgøre 

en trussel for udbyderne med hensyn til forhandlingsstyrke.  

 

Dog har de enkelte producenter individuelt set heller ikke en stor forhandlingsstyrke, da urimelige 

krav/priser fra en enkelt producent, blot vil medføre at kunderne vælger produkter fra en 

konkurrerende leverandør. 

 

Branchen er desuden styret af, om kunderne i realiteten har behov for maling og lignende produkter.  

Ifølge Maslows behovspyramide falder maling ind under kategorien ”Påskønnelse”, dvs. 

menneskers behov for agtelse. Man kan således sige at maling, træbeskyttelse og især tapet er 

                                                 
93 www.klinkekompagniet.dk/privat-forside.html. 

94 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 75. 

95 www.flugger.com/Investors/Risks.aspx 
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produkter, som er med til at opbygge status og værdighed hos kunderne,
96

 og derfor ikke er absolut 

nødvendige, med mindre der er tale om nybyggeri. 

 

Det betyder at man ikke har den fuldstændige forhandlingsstyrke overfor kunderne, da de i sidste 

ende uden overlevelsesmæssige problemer, kan fravælge malerprodukterne, såfremt disse bliver 

urimeligt dyre. 

 

4.3 Sammenfatning, Brancheforhold 

Samlet set må det siges at markedet for bygningsmaling er præget af store adgangsbarrierer i form 

af aktørernes know-how, markedserfaring, produktudvikling og ikke mindst distributionsnetværk.  

 

Konkurrenceintensiteten har vist sig at være en væsentlig faktor for de store selskaber i branchen. 

Markedet er modent, og de etablerede selskaber er derfor tvunget til at være innovative og 

interessante for kunderne, for at kunne fastholde markedsandele.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke synes at være præget af, at Flügger er afhængig af bestemte 

råvarer. Men da der bevidst indgås indkøbsaftaler med flere forskellige leverandører af hver vare, 

anses forhandlingsstyrken fra hver enkelt leverandør at være reduceret. Dette synes at kunne 

understøttes yderligere på grund af strategien om en logistikafdeling i Kina til fremtidige indkøb af 

råvarer. 

 

Maling har et væsentligt og veletableret marked i form af materialer til reparation og 

vedligeholdelse af eksisterende bygninger samt konkurrencedygtige priser i forhold til de 

substituerende produkter. Der synes derfor ikke at foreligge en fremtidig trussel, hvad angår 

substituerende produkter. Udviklingen af malerprodukterne i sig selv tegner sig som en større 

trussel, hvorfor det er vigtigt for Flügger fortsat at fokusere på innovation. 

 

Hvad angår kundernes forhandlingsstyrke, synes de veletablerede producenter at være mere eller 

mindre upåvirkede af enkelte kunder. Det skyldes at der er et enormt stort antal aftagere på 

                                                 
96 Maslows behovspyramide - Jacobsen, Glenn, 1999, side 26. 
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markedet, som ikke hver i sær anses for at have væsentlig forhandlingsstyrke overfor 

producenterne. 

 

4.4 Boston Consulting Group-modellen 

Efter gennemgang af omverdenen i PEST-analysen samt analysen af branchen ved Porters Five 

Forces, er det aktuelt at gå et skridt dybere ved at se på Flüggers forretningsområder. Denne analyse 

foretages ved hjælp af Boston Consulting Group-modellen (fremefter BCG-modellen).  

BCG-modellen anvendes oftest til at analysere sammensætningen af produktporteføljen
97

 ud fra de 

to parametre markedsvækst og markedsandel. Da Flügger dog ikke offentliggør salg pr. 

produktkategori pr. marked, analyseres der i stedet samlet på Flüggers geografiske salg pr. marked, 

hvilket giver en indikation af virksomhedens aktuelle position samt fremtidige retning. 

 

Dette giver anledning til først at se på Flüggers salg pr. produktgruppe og den tilhørende udvikling, 

jf. figur 4.4. 

 

Figur 4.4 Flüggers salg opdelt pr. produktgruppe 

Produkt (opgøres i 1.000 dkk) 2006 
Procentvis 
udvikling 2007 

Procentvis 
udvikling 2008 

Procentvis 
udvikling 2009 

Procentvis 
udvikling 

Maling og træbeskyttelse 1.006.665 13,47% 1.101.063 9,38% 1.166.192 5,92% 1.143.165 -1,97% 

Maleværktøj 147.644 -12,03% 159.364 7,94% 186.591 17,08% 180.500 -3,26% 

Tapet 120.800 0,76% 130.389 7,94% 155.492 19,25% 150.416 -3,26% 

Diverse artikler 67.111 179,90% 57.951 -13,65% 46.648 -19,50% 30.083 -35,51% 

I alt 1.342.220 11,96% 1.448.767 7,94% 1.554.923 7,33% 1.504.164 -3,26% 

 

Det fremgår at Flüggers kerneområde er maling og træbeskyttelse, som igennem hele den 

analyserede periode gennemsnitligt udgør 75 % af omsætningen, se figur 4.5.  

 

 

Figur 4.5 Flüggers procentvise salg pr. produktgruppe i perioden 2005 – 200998 

Procentvis fordeling af salg 2005 2006 2007 2008 2009 

Maling og træbeskyttelse 74% 75% 76% 75% 76% 

Maleværktøj 14% 11% 11% 12% 12% 

Tapet 10% 9% 9% 10% 10% 

Diverse artikler 2% 5% 4% 3% 2% 

                                                 
97 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 83.  

98 Kilde: Flügger årsrapporter 2005-2009. 
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Udviklingen indenfor denne maling og træbeskyttelse har således været forholdsvis konstant 

indenfor den analyserede periode. De øvrige produktområder har i perioden oplevet både vækst og 

fald. Samlet set må det siges, at disse produktgrupper har tendens til at følge mere med den 

generelle markedstendens og svinge i takt med konjunkturen.  

 

Markederne i Sverige og Danmark har i mange år ubestridt været de primære markeder for Flügger. 

Dog tyder det på, at der i fremtiden vil være et stort marked at penetrere i Østeuropa og Asien, 

senest set ved opbygningen af den store fabrik i Polen. Se figur 4.6 der viser en geografisk fordeling 

af Flüggers salg: 

 

Figur 4.6 Flüggers salg geografisk fordelt 2008/0999 

 

 

Ud fra denne illustration er der set på udviklingen i Flüggers samlede salg på alle 4 

markedssegmenter indenfor de sidste fem år, se figur 4.7. 

 

Figur 4.7 Samlede salg fordelt geografisk i perioden 2005-2009100 

Salg mio.dkk 2006 Udvikling 2007 Udvikling 2008 Udvikling 2009 Udvikling 

Danmark 611 7% 632 3% 668 6% 659 -1% 

Sverige 450 10% 520 16% 543 4% 534 -2% 

Norge 161 20% 183 14% 213 16% 182 -15% 

Andre lande 121 37% 114 -6% 130 14% 129 -1% 

I alt 1342 12% 1449 8% 1554 7% 1504 -3% 

 

Det fremgår af figur 4.7, at Flüggers samlede salg er steget med 7 % fra 2007 til 2008.
101

 Dette 

stemmer godt overens med den målsætning, der blev offentliggjort af Flügger-koncernen i 2004 om 

                                                 
99 Kilde: Flügger årsrapporter 2005-2009. 

100 Kilde: Flügger årsrapporter 2005-2009. 

101 Flügger årsrapport 2007/08, side 3. 

Salg Danmark 44%

Salg Sverige 35%

Salg Norge 12%

Salg andre lande 9%
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en årlig vækst i nettoomsætningen på 5-10 % pr. år.
102

. Figur 4.7 giver anledning skitsering af den 

samlede procentvise stigning i nettoomsætningen fra 2005-2009 fordelt på geografiske markeder, se 

figur 4.8. 

 

Figur 4.8 Procentvis stigning i salget i perioden 2005-2009103 

Procentvis ændring i salg i perioden 2005-2009 

DK 16% 

SVE 29% 

NOR 35% 

Andre lande 54% 

 

Med ambitionen om en årlig vækst på 5-10 % samt den samlede stigning i salg pr. marked, 

analyseres dernæst på Flüggers salgsstrategi pr. marked. 

 

4.4.1 Analyse af virksomhedens primære salgsområder (Star) 

Markedet, Star, er kendetegnet ved at have en høj markedsandel samt en høj markedsvækst.  

Dette må i høj grad siges at være tilfældet for Flüggers marked i Danmark, hvor ca. 44 % af 

omsætningen foregår. Endvidere er markedet i Danmark vokset med 16 % indenfor de seneste 5 år 

jf. figur 4.8. Det ses af figur 4.7, at salget i Danmark overordnet er vokset over en årrække, samt at 

markedsandelen ligger et stykke over Akzo Nobel Deco og Dyrup, som det fremgik i afsnit 4.2.2. 

Dog kan der argumenteres for, at markedet i Danmark måske ikke er oplagt til yderligere 

ekspansion i forhold til Flügger aktuelle markedsandel. Således fremgår det også i Flüggers 

årsrapport 2008, at ambitionen er at konsolidere sig yderligere på det danske marked.
104

 

 

4.4.2 Analyse af virksomhedens sekundære salgsområder (Cash cows) 

Markedet, Cash cows, er kendetegnet ved at have en høj markedsandel og en lav markedsvækst. Til 

trods for at der har været en forholdsvis stor vækst i omsætningen i Sverige set over de seneste 5 år, 

kan der argumenteres for at Flügger her kan sælge mere på sigt. Dette først og fremmest på grund af 

landets størrelse og antal indbyggere og set i lyset heraf, at salget på nuværende tidspunkt er lavere 

end i Danmark, til trods for at det samlede marked er næsten dobbelt så stort jf. konkurrentanalysen 

                                                 
102 Flügger årsrapport 2007/08, side 3. 

103 Kilde: Flügger årsrapporter 2005-2009. 

104 Flügger årsrapport 2007/08, side 3. 
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afsnit 3.2. Endvidere beskrives der i Flüggers årsrapport at der her prioriteres organisk vækst.
105

 

Dette marked har også kendetegnet Flüggers mindste omsætningsnedgang -  2 % -  i regnskabsåret 

for 2008/09. Det skyldes primært, at renten i Sverige er historisk lav, hvorfor hushandlerne er 

steget. Endvidere er der foretaget skattelettelser og diverse tilskudsordninger, heriblandt ROT
106

 

(renovering, ombygning og tilbygning), til for eksempel renoveringsarbejder.
107

 

 

4.4.3 Analyse af virksomhedens øvrige produkter og salgsområder (Questions marks) 

Markedet, Questions marks, er kendetegnet ved at stå for en lav markedsandel og en høj vækst. 

Dette passer umiddelbart godt med salget på det norske marked, da Flüggers salg indenfor de sidste 

5 år er steget med knap 35 %. Dog udgør salget stadig kun knap 14 % af Flüggers samlede 

omsætning og dermed udgør det kun 8 % af det samlede norske marked, hvorfor der må formodes 

at være fremtidige markedsandele at vinde
108

. Dette skyldes ikke mindst at markedet for 

træbeskyttelse og maling er større i Norge end i Danmark, jf. konkurrentanalyse afsnit 3.3, men 

domineres af en enkelt spiller, Jotun.  

 

4.4.4 Analyse af virksomhedens øvrige produkter og salgsområder (Dogs) 

Markedet, Dogs, er kendetegnet ved at udvise en lav markedsandel og en lav markedsvækst. Ved 

Flüggers øvrige markeder er der generelt et svagt salg, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved 

at salget hertil kun udgør knap 9 %, jf. figur 4.5, af den samlede omsætning. Det ses endvidere at 

udviklingen er noget ustabil, da der både har været stor positiv vækst men ligeså tilbagegang i 

salget indenfor de seneste 5 år. Der kan dog argumenteres for, at dette markedssegment burde ligge 

under kategorien Question mark, blandt andet på grund af den kommende store fabrik i Polen samt 

ambitionen om ekspansion i Kina. Disse markeder vil der højst sandsynligt være markedsandele at 

vinde på. Dog står Flügger i en situation, hvor det kunne overvejes at udvide og fokusere på 

engagementet i Skandinavien, da der er markedsandele at vinde i både Sverige og Norge. 

 

                                                 
105 Flügger årsrapport 2008/09, side 3. 

106 Flügger/CEO: Renoveringspulje kan hjælpe os fremad, RB-Børsen, 2009. 

107 Flügger/CEO: Vi skal overleve på at være stærke, RB-Børsen, 2009. 

108 Flügger årsrapport 2007/08, side 3. 
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4.5 Analyse af indre effektivitet 

4.5.1 Analyse af ressourcegrundlaget 

Når der skal analyseres på Flüggers ressourcegrundlag, er det vigtigt at forholde sig til 

virksomhedens egne ressourcer samt at sammenholde med de nærmeste konkurrenter. Dette er 

essentielt for ikke at blive sat tilbage enten teknologisk eller distributionsmæssigt. Der er således 

anledning til følgende to spørgsmål:
109

 

- Hvilke ressourcer har Flügger, der kan være medvirkende årsager til konkurrencemæssige 

fordele i forhold til konkurrenterne? 

- Hvor værdiskabende er disse ressourcer hos Flügger i forhold til deres konkurrenters 

ressourcer? 

Disse 2 spørgsmål vil blive belyst i analysen af Flüggers materielle, immaterielle og menneskelige 

ressourcer.  

 

4.5.1.1 Materielle ressourcer 

Som tidligere nævnt er Flügger en af de få udbydere på markedet, der selv står for hele processen 

fra råvarer til forarbejdning og videre til salg i deres egne forretninger. Flügger har ligeså 

distributionscentre og produktionsapparater i både Sverige og Danmark. Og der er endvidere 

projekter om udvidelse af aktiviteterne i henholdsvis Kina, Polen og Island. Her vil der blive 

etableret produktionsanlæg samt logistikfaciliteter i Polen og Kina, og udvidelse af salgssteder i 

Island. Derudover er der foretaget store investeringer på produktionsanlægget i Kolding rettet mod 

produktion af maling baseret på vand (Flügger Aqua), hvilket Flügger har store forventninger til.
110

 

Fabrikken i Kolding er i øvrigt en af de mest moderne farvefabrikker i Nordeuropa.
111

 De omtalte 

produktionsapparater er derfor alle forholdsvis nye og er derfor en stærkt medvirkende årsag til, at 

Flügger kan bibeholde den gunstige position på markedet. Endvidere ligger der også store 

overvejelser omkring den strategiske placering af produktionsapparaterne. Dette ses blandt andet 

ved den nyopførte fabrik i Polen, der skal fungere som bindeled mellem Skandinavien og resten af 

Østeuropa.  

                                                 
109 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 77. 

110 www.flugger.com/About/Quality-c-and-c-Environment.aspx 

111 www.flugger.com/About/Organisation/Production.aspx 
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Det ses tilsvarende ved Flüggers nærmeste konkurrenter i Skandinavien, at de har lignende 

materielle ressourcer.
112

 Dette betyder at Flügger ikke besidder nogen decideret konkurrencemæssig 

fordel her.  

 

4.5.1.2 Immaterielle ressourcer 

I kraft af Flüggers stærke position på det danske marked, er virksomheden også opmærksom på 

deres egne samt konkurrenternes produkter. Dette medfører, at der hos Flügger er en stor ambition 

om at udvikle og forbedre produkterne. Det er virksomhedens ambition at være på forkant med 

forbrugernes præferencer, men også i lige så høj grad at efterleve miljømæssige krav og gerne 

komme i forkøbet. Dette ses blandt andet ved lanceringen af Flügger Aqua, hvor der fokuseres på 

vandbaseret udendørsmaling i stedet for oliebaseret. Således sikrer man sig også et mindre forbrug 

af opløsningsmidler, som Miljøministeriet har udstukket retningslinjer for.
113

 Foruden den ”know-

how” som Flügger har oparbejdet, har de ligeså opnået patentrettigheder på en række produkter som 

malerspande, forlængerskaft og pensler.
114

 Desuden kommer den oparbejdede know-how til udtryk 

i produkternes kvalitet, hvilket for eksempel ses i diverse forbrugertests, hvor Flügger opnår 

topkarakterer for deres produkter.
115

 

 

De immaterielle ressourcer er svære at måle på i forhold til Flüggers primære konkurrenter. Dog 

kan det konstateres, at konkurrenterne i Skandinavien også har haft en forholdsvis konstant 

indtjening, hvorfor det antages, at de har fokus på innovation og forbrugerpræferencer, som det er 

beskrevet i konkurrentanalysen. 

 

4.5.1.3 Menneskelige ressourcer 

Der er i 2009 ansat over 1.400 medarbejdere i Flügger-koncernen. Man er derfor meget bevist 

omkring medarbejderne som værende en meget vigtig ressource, hvilket kommer til udtryk ved, at 

der indenfor de sidste par år har været øget fokus på kompetenceudvikling og kommunikation på 

tværs af landegrænser. I den henseende er der blevet iværksat følgende initiativer:
116

 

- Ansættelse af trivselskonsulent, som rådgiver de ansatte omkring stress og arbejdsmiljø 

                                                 
112 www.dyrup.com/Home/News.aspx 

113 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler. 

114 http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Patent 

115 www.flugger.dk/Om%20Flugger/Testvinder.aspx 

116 www.flugger.com/Jobs/HR-c-policy.aspx 
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- LEAN, overordnet effektiviseringsprogram 

- Flügger Academy, udarbejdet til kompetenceudvikling blandt de ansatte 

- Nyt HR- og lønsystem 

- PR-projekt 

Disse tiltag er alle med til at forstærke de værdier, som Flügger lægger meget vægt på, og gerne vil 

have inkorporeret hos alle medarbejdere.  

 

4.5.2 Virksomhedens interne kompetencer 

Efter gennemgang af de forskellige ressourcer som Flügger har oparbejdet, er det nærliggende at se 

nærmere på de interne kompetencer, ressourcerne har medført. Her vil der først blive analyseret på 

funktioner som eksisterer hos virksomheden og som er med til at tilbyde en særlig fordel og værdi 

til kunder, som derved giver Flügger en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne. 

Dernæst vil der blive analyseret på aktivitetskæden i virksomheden, dette har til formål at se på, 

hvorledes hver enkelt aktivitet fungerer, og hvordan sammenkoblingen mellem aktiviteterne 

fungerer.  

 

4.5.2.1 Funktionsanalyse 

Da Flügger har udviklet sig til en international koncern, og har flere forskellige produktgrupper, 

satser virksomheden med flere funktioner på at opnå en særlig fordel hos kunderne. De primære 

områder hvor Flügger står stærkt i forhold til deres konkurrenter er: 

- Opmærksom ledelse 

- Produktion  

- Salg og distribution 

- Kapital 

 

4.5.2.1.1 Opmærksom ledelse 

I Flüggers ledelse lægges der meget vægt på at være opmærksomme på markedet og hvor 

forbrugernes præferencer rettes mod. Derfor har ledelsen også valgt at fokusere meget på 

innovation og produktudvikling.  
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4.5.2.1.2 Produktion 

Der er bygget store moderne produktionsapparater i Danmark, og i Polen og Kina er der 

produktionsanlæg under opførsel. Der er mulighed for masseproduktion af standardvarerne disse 

steder, hvilket vil kunne resultere i stordriftsfordele.  

 

4.5.2.1.3 Salg og distribution 

Grundet den strategiske placering af distributionscentrene i Danmark og Sverige er der mulighed 

for at dække store dele af det skandinaviske marked. Det er profitabelt, da dette marked generelt er 

kendetegnet ved, at kunderne har mange penge, og derfor er et stabilt marked. Det ses blandt andet 

ved de skandinaviske landes højere position på ”Index of Economic Freedom 2009” som måler 

omfanget af den økonomiske frihed pr. indbygger.
117

 Derfor har Flügger også valgt at have et højt 

serviceniveau her og i øvrigt som ambition at konsolidere deres nuværende position yderligere.  

 

4.5.2.1.4 Kapital 

Da Flügger ikke samlet set skylder penge og samtidig ikke har haft behov for at hente kapital over 

børsen i mange år, synes virksomheden at stå stærkt kapitalmæssigt. Dette giver mulighed for 

ekspansion, opkøb eller interne forbedringsprojekter. Hos Flüggers primære konkurrenter i 

Skandinavien, er der observeret netto finansielle forpligtelser hos både Dyrup og Jotun.
118

   

 

4.5.2.2 Værdikædeanalyse 

I figur 4.9 er Flüggers primære aktivitet skitseret. Denne består af indgående råvarer til 

produktionen i enten Danmark eller Sverige, hvor forarbejdningen til Flüggers slutprodukter 

foregår.  

 

Herefter bliver slutprodukterne transporteret til et af de 8 distributionscentre, hvorefter de fragtes 

videre til salgsstederne, enten Flüggers egne butikker eller en ekstern forretning. Der foregår her en 

vigtig marketings- samt salgsproces for at få vækket interessen for Flüggers produkter hos 

forbrugerne.  

 

                                                 
117 http://www.heritage.org/index/ranking.aspx 

118 Set i årsrapporter 2008 for hhv. Dyrup A/S og Jotun A/S.  
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Endelig skal der være en vis form for efterfølgende service, hvis der skulle være problemer med 

eller spørgsmål til et produkt. Dette først og fremmest for at levere en god service til kunderne, for 

derved at kunne bibeholde dem i håb om yderligere fremtidige indkøb. Det er i sagens natur vigtigt, 

at hvert enkelt led i den primære aktivitet kan sammenkobles med de øvrige, således at processen 

fungerer effektivt.   

Figur 4.9 Porters værdikæde119 

 

Til den primære aktivitet hører der dog en række støtteaktiviteter der er vigtige for at den samlede 

primære aktivitet kan fungere effektivt og hensigtsmæssigt. Først og fremmest er det hos Flügger 

vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at det er et kontinuerligt marked der kræver løbende 

produktudviklinger. Endvidere er det essentielt, at der på samtlige niveauer hersker en ledelsesstil, 

der medvirker til samarbejde og i store træk efterlever Flüggers værdisæt. Endvidere er det for 

Flügger en klar ambition at være innovative omkring deres produkter, hvorfor der stræbes løbende 

efter at forbedre/erstatte eksisterende produkter. 

 

Desuden ses innovationsdelen yderligere ved diverse tiltag på at forbedre de interne arbejdsgange 

såsom LEAN og ansættelsen af trivselskonsulenten, se afsnit 4.5.1.3. Med hensyn til den innovative 

del vedrørende produktudvikling er det ligeså vigtigt at følge med i den teknologiske udvikling. Det 

viser Flügger at have fokus på ved allerede at være i gang med at opføre to nye fabrikker i Polen og 

Kina.  

 

Da Flügger har fokus på disse støtteaktiviteter, vil der skabes større værdi for virksomheden på 

længere sigt, end det ville have været tilfældet, hvis de ikke havde det.
120

 

                                                 
119 Kilde: Egen tilvirkning efter Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 79. 
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4.6 SWOT – Sammenfatning, Strategisk analyse 

 

Efter gennemgangen af Flüggers strategiske situation ud fra omverdens-, branche- og interne 

forhold oplistes de vigtigste konklusioner i nedenstående figur 4.10: 

 

Figur 4.10 

Strenghts Weakness 

▪ Kapitalstærke ▪ Tendens til at følge med konjunkturen 

▪ Innovative ▪ Aktiekursen ligger ofte for højt ifht. den reelle værdi 

▪ Stærk position på hjemmemarkedet kan afskrække investorer 

▪ Oparbejdet know-how ▪ Store sæsonudsving i omsætningen pga. vejrforhold 

▪ Miljøvenligt brand ▪ Stor beholdning  af børsnoterede aktier 

▪ Moderne produktionsanlæg  

▪ Få substituerende produkter   

Opportunities Threats 

▪ Nye markeder i Asien og Østeuropa ▪ Højere råvarepriser, fx olie 

▪ Fremme image ved europæiske samarbejder ▪ Ikke livsnødvendige produkter, hvorfor kunderne kan  

▪ Mulighed for tilførsel af yderligere kapital vælge maling fra i lavkonjunkturperioder 

▪ Diversificerede produktgrupper ▪ Yderligere stramninger indenfor miljøområdet 

▪ Mulighed for øget salg ved trends ▪ Innovative tiltag blandt konkurrerende selskaber 

▪ Indkøb af råvarer i Kina ▪ Valutakursudsving 

▪ Mulighed for vækst i Sverige og Norge  

 

Der er tidligere analyseret på hvorvidt Flüggers produkter er konjunkturfølsomme. Her blev det 

konkluderet, at der er en tendens til at omsætningen følger med konjunkturen. Dog var Flügger ikke 

blandt de mest konjunkturfølsomme virksomheder, hvilket fremgår af den beskedne 

omsætningsnedgang i 2009.  

 

Det er en klar fordel, at Flügger ikke har finansielle forpligtelser, som deres primære konkurrenter 

har. Dog har de finansielle aktiver, medført et væsentligt tab på deres børsnoterede aktier som følge 

af den finansielle krise.  

 

Der har de senere år været rettet et øget fokus på miljøet, hvilket har været til gavn for Flügger, da 

de har opnået flere miljøcertificeringer. Endvidere har Flügger oparbejdet et godt ry på deres 

primære markeder, og har her en stærk position grundet stordriftsfordele og oparbejdet know-how. 

                                                                                                                                                                  
120 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 78f. 
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Der har således en fast markedsandel i Danmark på ca. 30 %, og en andel på henholdsvis 14 % og 8 

% i Sverige og Norge. 

 

Med de stigende energi- og oliepriser er der god økonomi i at etablere produktionsanlæg udenfor 

Skandinavien. Desuden er der muligheder for at kunne indkøbe råvarer på alternative markeder som 

i Kina til fordelagtige priser. 
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5 Flüggers børsforhold 

Efter gennemgang af Flüggers strategiske situation samt vurdering af deres primære konkurrenter, 

er det nærliggende at gå i dybden med Flüggers forhold som børsnoteret selskab. Dette for at 

vurdere om Flügger samlet set drager fordele ved at være børsnoteret, harunder i forhold til deres 

nærmeste konkurrenter. Alternativt om koncernen vil kunne drage en fremtidig konkurrencemæssig 

fordel på baggrund af børsnoteringen, eller om de i stedet bør lade sig afnotere.  

 

5.1 Generelle motiver til børsnotering på OMX 

Der kan være mange forskellige årsager til at virksomheder vælger at lade sig børsnotere. Disse 

varierer fra virksomhed til virksomhed oftest på baggrund af incitament, branche eller holdning. 

Den hyppigste årsag for en virksomhed til at lade sig børsnotere er ambitionen om at få tilført 

kapital.
121

 Nedenfor er oplistet mulige motiver og årsager til børsnotering. 

 

5.1.1 Kapitaltilførsel  

Der kan være følgende motiver til at ønske kapitaltilførsel: 

 at skabe kapital til nye projekter eller virksomhedsopkøb 

 at finansiere et generationsskifte 

 at etablere konkurrencemæssige fordele  

 adgang til alternative finansieringskilder som normalt ikke er tilgængelige i samme omfang 

 

Ved en børsnotering, hvor motivet er at skaffe kapital, er der ofte en årsag forbundet introduktionen. 

Ifølge teorien skyldes disse ofte ambitionen om at skabe kapital til nye projekter såsom 

virksomhedsopkøb eller nye projekter for at kunne opretholde en konkurrencemæssig fordel. 

Desuden kan der skabes adgang til alternative kapitalkilder fra institutionelle investorer såsom 

pensionskasser. Endelig kan det være begrundet i et aktuelt eller fremtidigt generationsskifte, at der 

er behov for kapitaltilførsel, blandt andet til finansiering af boafgifter. 

 

5.1.2 Kvalitetsstempel 

Motiverne til at opnå kvalitetsstempel kan være: 

                                                 
121 Bilag 6 - Interview og www.pwc.com/Extweb/service.nsf/docid/B418E773A81D718C802570DE0007CF98 
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 PR-værdien 

 Generelt positiv holdning til børsnoterede selskaber  

 

Ved at være børsnoteret er der generelt rettet mere fokus på virksomheden fra såvel offentligheden 

som pressen. Hvis ambitionen hos virksomheden er at blive ”set” mere end tilsvarende 

virksomheder i branchen, kan det være fordelagtigt at være børsnoteret. Desuden hersker der en 

generel holdning til børsnoterede virksomheder om, at disse er mere tillidsfulde og derved har et 

bedre omdømme.
122

 Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at opnå samme status som 

privatejet. 

  

5.1.3 At få en løbende vurdering af virksomheden 

Følgende punkter kan være årsagen i forbindelse med et ønske om løbende vurdering af 

virksomheden: 

 Analyser fra OMX 

 Brancheanalyser 

 

Der bliver på børsen udarbejdet adskillige rapporter omkring virksomhedernes situation og 

udvikling. Disse danner samtidig ofte grundlag for diverse brancheanalyser.  

 

5.1.4 At tiltrække og fastholde medarbejdere 

Der vurderes at være følgende motiver til børsnotering i forbindelse med medarbejderne: 

 Tiltrække bestyrelsesmedlemmer 

 Tiltrække direktionsposter 

 Fastholde kompetente medarbejdere på ledende stillinger 

 

Ved at være børsnoteret virksomhed vil der højst sandsynligt opstå flere spændende 

problemstillinger, end hos ikke børsnoterede virksomheder. Derfor kan det tænkes at en bestyrelses- 

eller direktionspost i en børsnoteret virksomhed er mere attraktiv end ikke børsnoterede 

virksomheder.
123

 

                                                 
122 www.pwc.com/Extweb/service.nsf/docid/B418E773A81D718C802570DE0007CF98 

123 Se bilag 6 – Interview. 
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5.1.5 At øge markedsværdien af virksomheden 

Her vurderes at være følgende motiver: 

 Opfattelsen af virksomheden 

 

Hvis en virksomhed bliver noteret og samtidig klarer sig godt på markedet, kan det have en selv-

forstærkende effekt at være børsnoteret og derved givetvis forøge markedsværdien af 

virksomheden.  

 

5.1.6 Skattemæssige årsager 

Her kan motivet være: 

 Fordele ved aktieavance og tab 

 

Der er flere indirekte årsager ved et aktiesalg af børsnoterede aktier for en aktionær, den primære er 

dog en eventuel aktieavance ved salg af aktier. Efter 3 års ejerskab vil avancen være skattefri op til 

en beholdning til og med 136.600 kr. Derimod er aktieindkomsten skattepligtig hvis aktien er 

unoteret.
124

 

 

5.2 Flüggers motiver til børsnotering på OMX 

Efter gennemgang af overordnede motiver ses der i følgende afsnit på Flüggers motiver til 

børsintroduktion. Dog skal det huskes at Flügger blev børsnoteret allerede i 1983.
125

 Derfor kan det 

formodes at motiverne dengang var anderledes end motiverne for at være børsnoteret er i dag.  

 

5.2.1 Flüggers primære årsag til børsnotering på OMX 

På Flüggers hjemmeside fremgår de primære årsager til i sin tid at lade sig børsnotere. Det var 

ønsket om at gøre det danske marked mere opmærksom på Flügger og dets produkter
126

. Da langt 

størstedelen af Flüggers omsætning lå på det danske marked, så Flügger børsnoteringen nærmest 

som en nødvendighed for at opnå opmærksomhed og anerkendelse på hjemmemarkedet. Hvis der 

tages udgangspunkt i de overordnede motiver for en børsnotering, som nævnt i afsnit 5.1, kan der 

argumenteres for at Flüggers primære motiver falder ind under kategorierne: 

                                                 
124 www.tax.dk/pjecer/aktiebeskatning.htm 

125 www.flügger.com 

126 www.flugger.com/Investors/Why-c-is-c-Fl-u-gger-c-quoted-c-on-c-the-c-stock-c-exchange.aspx 
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 Kvalitetsstempel 

 At øge markedsværdien af virksomheden 

 

5.2.2 Flüggers sekundære årsag til børsnotering på OMX 

Den sekundære årsag til Flüggers børsintroduktion i 1983, var ifølge Flügger, at familie-

aktionærerne kunne vælge at reducere deres andele i virksomheden, således at der i stedet blev  

åbnet for at eksterne parter kunne blive aktionærer. Desuden var der ambitioner om udvidelse via 

virksomhedsopkøb, hvorfor det var nødvendigt med en kapitaltilførsel. Disse sekundære motiver 

vedrører følgende overordnede motiver: 

 At sprede og realisere aktier i virksomheden 

 Kapitaltilførsel 

 

5.3 Flüggers årsager til at forblive børsnoteret på OMX 

I Flügger er man af den opfattelse, at børsnoteringen på OMX er ensbetydende med et stort positivt 

bidrag til markedsføringen. Dette aspekt er vigtigt for virksomheden, da de mener at have en stor 

mulighed for at differentiere sig i forhold til deres nærmeste konkurrenter. Omkostningerne der er 

forbundet med at være på børsen, vurderes at være bedre anvendt her end på alternative 

markedsføringsmæssige tiltag. Endvidere er der en tiltro til, at der opnås en større grad af 

professionalisme omkring ledelses- og bestyrelsesarbejdet, blandt andet begrundet i krav i form af 

flere spændende og udfordrende opgaver. Endelig synes virksomheden at fremstå mere troværdig 

overfor omverdenen, og derved vil Flügger blandt andet have lettere ved at tiltrække kompetente 

medarbejdere samt fastholde de eksisterende. Det kan således konkluderes at Flüggers årsager til at 

forblive på børsen bunder i følgende overordnede motiver: 

 Kvalitetsstempel 

 At tiltrække og fastholde medarbejdere 

 

5.4 Refleksion over Flüggers position på OMX 

5.4.1 Interessentanalyse 

Efter at have belyst Flüggers motiver til børsnoteringen og årsager til at forblive på børsen, ønskes 

det belyst hvilke interessenter, der har en interesse i at Flügger fortsætter med at være på børsen.  
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5.4.1.1 Aktionærerne 

Der var i 2008/09 registreret i alt 1.442 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog.
127

 Der kan 

være mulighed for højere udbytte for disse aktionærer, når Flügger er børsnoteret, grundet en højere 

eksponering i pressen samt anerkendelsen, der kan få indflydelse på aktiekursen, såfremt 

virksomheden performer godt. 

 

Endvidere er der som tidligere omtalt en skattefordel med hensyn til avance ved salg af aktien, da 

der er skattefri avance efter 3 års ejerskab i en beholdning op til 136.600 kr.  

 

5.4.1.2 Familieaktionærerne 

Der er forbundet en del prestige ved at være børsnoteret, hvilket højst sandsynligt spiller en rolle for 

Flüggers direktør Ulf Schnack. Dette vurderes på baggrund af Flüggers motiver til at fortsætte på 

børsen i interviewet med Sumit Sudan.
128

 Der er mange tidligere privatejede virksomheder, der 

vælger at lade sig børsnotere for at sikre en vis form for stabilitet i form af kapital på lidt længere 

sigt. Da dette ikke er tilfældet med Flügger, kan det virke som om motivationen om anerkendelse 

som et børsnoteret selskab, er en af hovedmotivationerne for Ulf Schnack.
129

 

 

5.4.1.3 Bestyrelsen 

Bestyrelsen har en interesse i at selskabet forbliver børsnoteret, fordi dette kan give anledning til 

flere opgaver og muligheder end hos en ikke børsnoteret virksomhed. En børsnotering kan gøre det 

lettere at føre ekspansionsplaner ud i livet og der kan være rettet mere offentligt fokus på 

bestyrelsesposten.  

 

5.4.1.4 Ledelsen 

Der kan som udgangspunkt være flere udfordringer til ledelsen i en børsnoteret virksomhed, end der 

tilsvarende vil være i en ikke-børsnoteret virksomhed. Dette skyldes blandt andet at der er øgede 

flere rapporteringskrav til offentligheden, hvilket nødvendigvis gør, at ledelsen i endnu højere grad 

er nødsaget til at have en føling med alt, hvad der foregår i virksomheden.  

                                                 
127 Flügger årsrapport 2008/09, side 8. 

128 Se bilag 6 – Interview. 

129 Se bilag 6 – Interview. 
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5.4.1.5 Revisoren 

Med overgangen til aflæggelse af regnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS er der 

en række yderligere krav, som virksomheden skal efterleve. Desuden er der flere rapporteringer 

som skal revideres, hvilket alt i alt medfører højere revisionshonorar. Dette er ensbetydende med, at 

der vil være mulighed for større indtjening for en revisor, når virksomheden er pålagt Børsens krav 

til rapportering. 

 

5.4.1.6 Advokaten 

I lighed med revisorens situation vil der hos et børsnoteret selskab være mulighed for øget behov 

for advokathjælp til løsning af eventuelle problemstillinger. Dette grundet børsens krav om større 

gennemsigtighed, hvilket medfører at selskaberne har øget behov for advokatrådgivning for at 

undgå unødige tvister, som helst ikke skulle nå offentlighedens opmærksomhed. Dette kan give 

advokaten incitament til at ønske sine kunder en fortsat børsnotering. 

 

5.4.1.7 Direkte konkurrenter 

Da Flügger er børsnoteret er de pålagt række krav vedrørende gennemsigtighed, der skal 

efterleves.
130

 Dette medfører at meget information omkring virksomheden slipper ud til 

offentligheden. Denne information kan være gavnlig for Flüggers direkte konkurrenter.  

 

5.5 Incitamenter til afnotering fra fondsbørsen 

Som nævnt er der en række fordele for både virksomhed og investorer ved en børsnotering. Disse 

fordele står dog ikke alene – en børsnotering medfører omvendt en række pligter samt større 

offentlig bevågenhed og ikke mindst pressens opmærksomhed,
131

 som kan være et minus i mindre 

gode tider. 

 

5.5.1 Aktiemarkedets pres 

I forbindelse med den øgede bevågenhed fra offentligheden vil der være en øget forventning fra 

aktiemarkedet, om at aktiens værdi hele tiden er så høj som muligt. Dette pres fra markedet kan 

give virksomheden incitament til at træffe beslutninger, der kun er fordelagtige på kort sigt, for at 

                                                 
130 ”Regler for udstedere af aktier” Nasdaq OMX Copenhagen A/S 01.07.2009. 

131 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten I, side 183. 
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tilgodese aktiens værdi her og nu. Det fremhæves på den baggrund, at ikke-børsnoterede selskaber 

har nemmere ved at håndtere økonomisk ustabilitet, fordi der ikke foregår den samme 

eksponering.
132

 

 

5.5.2 Ikke tilstrækkeligt fokus fra aktiemarkedet 

Der kan foruden markedets pres på aktiekursen være ulemper for små og mellemstore 

virksomheder, der ikke opnår den tilstrækkelige opmærksomhed fra aktiemarkedet. Den manglende 

opmærksomhed medfører i så fald, at kursen ikke påvirkes positivt i samme grad, som det var 

ønsket. Såfremt man i et børsnoteret selskab, på trods af forsøget på at gøre virksomheden attraktiv 

gennem information, større gennemsigtighed og branding, ikke opnår nok positiv opmærksomhed 

på børsen, kan ulemperne ved at være børsnoteret overstige fordelene.
133

 

 

5.5.3 Udbyttebetaling til offentlige investorer 

Finansiering i form af notering på fondsbørsen gør, at overskuddet i virksomheden deles med 

aktionærer i offentligheden. I modsætning til andre finansieringskilder tvinger børsnoteringen 

selskabet til at dele udbytte med de øvrige aktionærer i selskabet. I forhold til selskabets egne 

medarbejdere eller direktion får passive investorer derfor del i overskuddet. I stedet for dette kunne 

være valgt en anden form for kapitaltilførsel, som lån, institutionelle investorer og konvertible 

obligationer m.m.
134

 

 

5.5.4 Omkostninger 

Som følge af nævnte mangel på opmærksomhed bør der her sondres om, hvorvidt omkostningerne 

til at være børsnoteret og ressourcekrævende foranstaltninger og rapporteringskrav overskygger 

fordelene ved at være på børsen. Hvis ikke værdistigninger og kapitaltilskud kan overskygge de 

ressourcer og omkostninger, der kræves ved at være børsnoteret, vil det være uhensigtsmæssigt at 

opretholde børsnoteringen. 

 

5.5.5 Passive ejere 

For virksomhedens skyld vil endnu en negativ side ved at være børsnoteret være at have en 

ejerkreds af ”passive” investorer. Årsagen findes i at aktionærer, som ikke selv performer i 

                                                 
132 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 103. 

133 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 103. 

134 www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/86D8F52302642BBC802570DE0041EDA6 
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virksomheden, ikke kan bidrage med deres ønske om højere aktiekurs. Aktive investorer har direkte 

incitament til at ”performe”, og mangel på disse medfører altså en forringelse af selskabets 

performance.
135

 

 

5.5.6 Regelbestemte incitamenter 

Fondsbørsen stiller krav om, at noterede aktier bør opretholde en vis omsætning og spredning for at 

kunne bibeholde sin notering på børsen. Ifølge fondsbørsens regler for udstedere, punkt 2.3.7.3 er 

en passende spredning når 25 % af aktierne er fordelt i offentligheden og, at aktierne i alt er fordelt 

mellem 500 aktionærer.
136

 Der tales således for, at aktier som er fordelt blandt for få aktionærer 

eller ikke handles, ikke bør være børsnoterede.
137

 På den måde findes et indirekte incitament fra 

Fondsbørsens side om at lade virksomheden afnotere, såfremt kriterierne om spredning og 

omsætning ikke er opfyldt. Årsagen til kriterierne er, at sikre sig et så pålideligt prisniveau for 

selskabernes aktier som muligt. Dette opnås ved at have et passende udbud og efterspørgsel efter 

aktierne. 

 

5.6 Omkostninger ved at være børsnoteret 

For at nyde godt af børsnoteringens fordele, er der en række direkte omkostninger forbundet med at 

være noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Der betales en årlig noteringsafgift på 65.000 kr.
138

. 

Hertil kommer en variabel afgift på baggrund af selskabets aktieværdi. Den variable afgift udgør 45 

kr. pr. noteret million kr. i kursværdi, dog højst 530.000 kr.
139

. 

Udover direkte omkostninger til børsen er de børsnoterede selskaber pålagt en række indirekte 

omkostninger. Det er blandt andet omkostninger til varetagelse af lovmæssige pligter.  

Som børsnoteret er der følgende ekstraomkostninger : 

 Håndtering af udbyttebetaling 

 Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling 

 Afholdelse af informationsmøder 

 Løbende overholdelse af børsretlige forpligtelser 

 Udarbejdelse af delårsrapporter 

                                                 
135 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 104. 

136 ”Regler for udstedere af aktier” Nasdaq OMX Copenhagen A/S 01.07.2009. 

137 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 101. 

138 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 103. 

139 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 35. 
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 Udarbejdelse af interne regler 

 Håndtering af information til offentligheden vedr. selskabets forhold 

 Oplysning om interne forhold (undgå insiderhandel) Vphl § 34, stk. 2. 

 

Ud fra disse er der udarbejdet et budget for Flüggers samlede omkostninger ved at være børsnoteret 

på OMX, se bilag 7. Budgettet er udarbejdet med assistance fra skatterådgiver med speciale i 

børsforhold fra PricewaterhouseCoopers, Martin Kromann. Af budgettet fremgår det at Flügger har 

en årlig estimeret omkostning på 5.926.250 kr. ved at være børsnoteret på NASDAQ OMX 

Copenhagen.  

 

5.7 Afnotering af et børsnoteret selskab 

Afnotering kan som hovedregel ske efter selskabets eget ønske. Fondsbørsen kræver i den 

forbindelse at beslutningen er generalforsamlingsbestemt. Der er dog ikke fastlagt klare lovmæssige 

regler for kompetencen til beslutning om afnotering. Såfremt der ikke skal ændres i selskabets 

vedtægter, er et almindeligt flertal på generalforsamlingen efter AL § 77 således tilstrækkeligt.
140

 

Kræves der vedtægtsændringer som følge af afnotering kræves der iflg. AL § 78 to tredjedele af de 

afgivne stemmer samt to tredjedele af den repræsenterede stemmeberettigede kapital. 

Vedtægtsændringer som medfører forøgede forpligtelser for aktionærerne, kræver efter AL § 79 

dog samtlige aktionærers samtykke. Dette synes dog ikke at kunne indtræffe ved en afnotering. 

 

Overholdes fondsbørsens krav, vil den i forbindelse med generalforsamlingens beslutning vurdere, 

hvorvidt der har været tilsidesættelse af minoritetsinteresser, da beslutningen ikke må være 

minoritetskrænkende.
141

 Derudover følger det af VHL § 25, stk. 3, 2. pkt., at sletning ikke kan finde 

sted, hvis det kan tænkes at være til væsentlig skade for investorerne. 

 

Hvis der gennemføres en fuldstændig indløsning af selskabets aktier, vil der - modsat ovenstående 

problemstilling - ske indløsning uden videre.
142

 I forbindelse med afgivelse af eventuelt 

indløsningstilbud til resterende aktionærer/minoritetsaktionærer skal dette, som minimum svare til 

aktiernes værdi jf. AL §§ 20 b-d.  

                                                 
140 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 108. 

141 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 104. 

142 Clausen, Nis Jul m.fl., 2008, Børsretten II, side 110 
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5.8 Omkostninger ved afnotering 

I forbindelse med afnotering fra fondsbørsen kræves der, ligesom ved notering, en række 

ressourcekrævende handlinger. Der er ved udarbejdelse af nedenstående budget for omkostninger til 

afnotering søgt inspiration hos Astrid Jeppesen fra Nasdaq OMX Copenhagen samt afgørelser og 

udtalelser vedrørende afnotering fra Københavns Fondsbørs.
143

 

 

5.8.1 Udarbejdelse af eventuelt tilbudsdokument 

I tilfælde af selskabets aktier ønskes tilbagekøbt, for at sikre en afnotering uden at krænke 

minoriteter, vil der først skulle udarbejdes tilbudsdokument. Der stilles en lang række krav til 

oplysningerne i tilbuddet, som samlet set gør aktionærerne i stand til at vurdere gunstigheden 

heraf.
144

 Det være sig alt fra formelle krav, hvad tilbuddet vedrører, betingelser, selskabets 

intentioner samt økonomiske konsekvenser.
145 

 

 

5.8.2 Tilbudskurs 

Udover omkostningerne til dokumentet gælder endvidere, at den tilbudte kurs skal være fastsat efter 

et højeste kurs-princip, hvor der tages udgangspunkt i aktiekursen over de foregående 6 måneder. 

Tilbudsprisen skal som minimum udgøre den højeste pris, der er betalt for aktien i den pågældende 

periode.
146

 Som følge af den regel vil et selskab på vej til afnotering kunne møde betydelige 

omkostninger, navnlig i tilfælde hvor kursen har været faldende, således at der må betales en 

væsentlig højere kurs tilbage end, hvad den reelt er på tilbagekøbstidspunktet. Hos Flügger vil dette 

være ensbetydende med en ekstra omkostning på 1.325.538 kr., jf. bilag 8a. Dog antages det i 

budgettet, at dette forhold ikke vil være gældende, idet en eventuel afnotering ikke vurderes at være 

til skade for minoritetsaktionærerne, da det i så fald vil være i virksomhedens og aktionærernes 

interesse at lade sig afnotere. 

 

5.8.3 Faste og variable afgifter 

Det er beskrevet i afsnit 5.6, at der er en årlig noteringsafgift til OMX på 65.000 kr. i fast afgift, 

derudover er der i Flüggers tilfælde en variabel afgift på 37.750 kr.
147

. Såvel den faste 

                                                 
143 Københavns Fondsbørs, ”Afgørelser og udtalelser 2003”. 

144 Werlauf, Erik m.fl., 2008, side 420f. 

145 VHL § 32. 

146 Overtagelsestilbudsbekendtgørelsen § 8. 

147 Se bilag 7. 
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noteringsafgift som den variable afgift skal betales primo året. Disse omkostninger kan ikke 

refunderes.
148

 

 

5.9 Alternative finansieringskilder til kapitaltilskud fra børsen 

Såfremt Flügger skulle vælge at lade sig afnotere og ikke længere være i stand til at skaffe kapital 

via deres notering, vil det være hensigtsmæssigt stadig at have muligheder for fremskaffelse af 

yderligere kapital hvis nødvendigt. Der findes en række alternativer muligheder jf. figur 5.1. 

 

Figur 5.1149 

Alternativer til børsnotering   

Metode Fordel Ulempe 

Lån hos 
pengeinstitut 

Skal ikke have del af et eventuelt nettooverskud Vilkårene for et lån afhænger af soliditet, resultat og likviditet mv. 

Realkreditlån Skal ikke have del af et eventuelt nettooverskud Der kræves her et tilstrækkeligt antal aktiver der kan belånes 

Joint ventures  
Der er mulighed for billige finansieringer og opnåelse af 
div. synergieffekter 

Der er en stor afhængig af partneren, dette kan skabe udfordringer 

Konvertible 
obligationer 

Kreditorerne vil være mere interesserede i virksomhedens 
fremtid end i sikkerhed for lånet 

Forholdet kan ikke umiddelbart bringes til ophør, udfordring hvis 
der ikke er velfungerende samarbejde 

Salg af 
virksomheden 

De eksisterende aktionærer kan komme af med deres 
aktier 

Prisen for virksomheden kan være mindre end hvis børsnoteret 

  

I figur 5.1 er oplistet en række mulige finansieringskilder for Flügger uden notering på OMX. Den 

aktuelle situation er afgørende for, hvilken metode der vil være mest fordelagtig.  

  

5.10 Analyse af ikke børsnoterede virksomheder 

At være børsnoteret er som tidligere nævnt ikke ensbetydende med fremgang. Omvendt er det heller 

ikke et kriterium at være børsnoteret for at ekspandere og drive succesfuld virksomhed. Det er 

virksomhederne Ikea, Lego og Danisco gode eksempler på. 

  

5.10.1 Danisco 

Danisco producerer og udvikler fødevareingredienser, enzymer og biobaserede løsninger. De er 

førende indenfor flere produktkategorier på fødevareingrediensområdet.
150

 

Med en omsætning på 19 mia. kr. er Danisco blandt de største selskaber i Danmark.
151

 

                                                 
148 Bekræftet af Astrid Jeppesen, NASDAQ OMX Copenhagen. 

149 Werlauff, Erik, 2006 og www.pwc.com/dk/da/boersnotering/boersnotering-alternativ.jhtml 

150 www.danisco.dk 

151 www.guld1000.business.dk 
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I de seneste 5 regnskabsår har omsætningen varieret mellem 16 og 21 mia.kr. og med et resultat der 

hidtil topper i seneste regnskabsperiode med 1,3 mia.kr. efter skat,
152

 må Danisco siges at være et 

forbillede for mange danske virksomheder. 

 

5.10.2 Lego 

Lego sælger legetøj til børn over hele verden. De er en af verdens største legetøjsproducenter og 

den største,  hvad angår konstruktionslegetøj.
153

  

I de seneste 5 regnskabsår har Lego haft en stigning i omsætningen fra 6,3 mia.kr. til 9,5 mia.kr. 

svarende til 34 %. Efter denne omsætningsstigning placerer de sig blandt de 50 bedst omsættende 

virksomheder i Danmark.
154

 Resultatet er ligeledes steget de seneste år. Efter et par år i 2004 og 

2005 med dårlige resultater har man nu fået vendt om på tingene, og har fra 2006-2008 kunnet 

præsentere resultater på over 1 mia.kr. efter skat. 

 

5.10.3 IKEA 

IKEA producerer og sælger et bredt sortiment indenfor veldesignede og funktionelle møbler. Deres 

produkter sælges i dag via egne forretninger i 36 forskellige lande over hele verden. Udviklingen er 

sket over 6 årtier, fra da IKEA blev grundlagt i 1943 i Sverige. IKEA’s omsætning udgjorde i 

2007/08 21,2 mia. euro. Selskabet offentliggør ikke et egentligt regnskab, men ud fra deres 

offentliggjorte omsætningstal ses en markant vækst i salget fra år 2004 til år 2008. Omsætningen er 

i denne periode steget fra 12,8 til 21.2 mia. euro svarende til en vækst på 40 %.
155

 

 

5.10.4 Sammenfatning af ikke børsnoterede virksomheder 

Ud fra de tre selskabers visioner og strategier
156

, samt ikke mindst deres regnskabstal ses det at der 

er tale om store internationale koncerner. Fælles for dem alle er dog, at de er privatejede. Med dem 

som udgangspunkt kan det konkluderes, at muligheden for at ekspandere og blive en stor 

international koncern ikke hindres ved at være privatejet. Endvidere vurderes det, at bestyrelses- og 

direktionsarbejde i så store koncerner ikke er mindre interessant, fordi de er privatejede. 

 

                                                 
152 Danisco årsrapport 2007/08. 

153 www.lego.com 
154 www.guld1000.business.dk 

155 IKEA Group in figures, http://193.108.42.168/?ID=10 

156 Se bilag 3 – Sammenligning af Flügger med ikke børsnoterede virksomheder. 
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5.11 Sammenfatning, Flüggers børsforhold 

Ud fra de overordnede motiver til børsnotering, konkluderes det, at Flüggers oprindelige motiver til 

at lade sig børsnotere var at opnå et kvalitetsstempel og øge markedsværdien ved at foretage 

virksomhedsopkøb. Disse motiver er siden blevet reduceret til kun at omfatte kvalitetsstemplet. 

Dette aspekt vurderer Flügger er essentielt, da det medfører øget PR-værdi og tiltrækker 

kvalificerede personer til direktions- og bestyrelsesposter.  

 

Dette betyder samtidig, at Flügger-koncernen ikke udnytter de finansielle muligheder, der er ved at 

være børsnoteret i Danmark, som nævnt i afsnit 5.1. Overordnet vil det sige, at Flügger betaler en 

meget høj pris for de få fordele, koncernen udnytter ved børsnoteringen.  

 

Som det fremgår af budgettet anvender Flügger knap 6 mio. kr. årligt på børsforhold.
157

 Selvom 

disse omkostninger ikke ser ud af meget i forhold til en omsætning på 1,5 mia. kr., er det stadig 

væsentligt at vurdere, om disse kan allokeres til en investering med bedre afkast. Desuden fremgår 

det af det opstillede budget over afnoteringsomkostningerne, at eventuelle omkostninger ved en 

afnotering, ”kun” ligger på knap 180.000 kr., hvorfor selve ressourcerne og omfanget af 

omkostningerne ikke bør afholde fra en afnotering. Dette forudsætter dog, at der ikke er nogen 

minoritetsaktionærer, der kræver aktieandele indløst.  

 

Selvom der er mange parter, der har interesse i at Flügger fortsætter på Børsen, vurderes det, jf. 

afsnit 5.5, at det ud fra virksomhedens synspunkt kun er bestyrelsen og direktionen, der har 

interesse i noteringen. Det skyldes primært den prestige og de udfordrende arbejdsopgaver, der er 

forbundet med at arbejde for en børsnoteret virksomhed. Også eksterne interessenter, som advokater 

og revisorer, synes at have en interesse i at beholde Flügger som børsnoteret selskab.
158

 

Formodningen om at virksomheder ikke har fokus på omkostningerne og kan lade sig forblænde af 

statussen ved en børsnotering synes på den baggrund bekræftet, da det virker som om, at det snarere 

er interessenternes personlige forhold end selskabets samlede økonomiske interesse, der tilgodeses. 

 

                                                 
157 Se bilag 7 – Budget for Flüggers notering på OMX. 

158 Se bilag 6 – Interview. 
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Ved at lade sig afnotere vil Flügger få bedre forudsætninger for at håndtere økonomisk ustabilitet, 

da koncernen ikke vil være presset til at fokusere på dennes kursværdi, men i stedet har mulighed 

for at fokusere mere langsigtet. Desuden kan omkostningerne reduceres som følge af færre 

rapporteringskrav. Det kan da også konstateres jf. bilag 2 at den hyppigste årsag til afnotering på 

OMX de seneste 5 år er efter anmodning fra selskaberne selv.  

 

Desuden er det konstateret at Flüggers primære konkurrenter enten ikke er børsnoteret, eller også 

kun er repræsenteret på børsen via deres moderselskaber. Flüggers største konkurrent i Norge, 

Jotun, hører til de selskaber der ikke er børsnoteret, men på trods af dette har en global omsætning 

af bygningsmaling på 4,9 mia. nok. kr.
159

 Med andre ord er det ikke nogen nødvendighed at være 

børsnoteret, for at befinde sig i Flüggers branche. Endvidere er det fremhævet ved en gennemgang 

af Danisco, Lego og IKEA, at der ikke umiddelbart er ringere vilkår for økonomisk vækst og 

professionalisme såfremt virksomheden er privatejet.  

                                                 
159 Jotun årsrapport 2008, side 9. 
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6 Regnskabsanalyse 

6.1 Gennemgang af revisionspåtegninger 

Til regnskabsanalysen af Flügger er det vurderet passende at anvende regnskabstallene fra de 

seneste fem aflagte årsregnskaber. For at sikre pålidelige tal i årsregnskaberne er de dertilhørende 

revisionspåtegninger gennemgået for eventuelle uregelmæssigheder. Der er tale om 

revisionspåtegninger af årsrapporterne 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 og 2008/09. Alle 

regnskabsperioder går fra 01.05-30.04. 

 

På baggrund af gennemgangen af revisionspåtegningerne er det konstateret, at alle nævnte 

årsrapporter er revideret af samme revisionsselskab, Grant Thornton.  

 

Når selskabets revisor afgiver en erklæring om tallene i årsregnskabet, gøres det med henblik på at 

opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Der er, 

hvad angår de nævnte årsrapporter, udelukkende afgivet revisionspåtegninger uden forbehold eller 

supplerende oplysninger.  

 

Det kan i henhold til de afgivne påtegninger således konkluderes, at der er opnået en høj grad af 

sikkerhed for, at de anvendte regnskabstal ikke indeholder væsentlige fejl. 

 

6.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveau  

I dette afsnit fastsættes et væsentlighedsniveau for hvilke værdier regnskabstal der er væsentlige og 

deraf, hvor store ændringer, der kan accepteres ved ændring af regnskabspraksis.  

 

Fastlæggelse af væsentlighedsniveauet bestemmes typisk af revisor i forbindelse med revision af 

årsrapporten, og skal defineres ud fra ”professionel dømmekraft”, hvor der tages stilling til 

virksomhedens indtjeningsevne samt finansielle stilling og generelle karakteristika for branchen. I 

Flüggers tilfælde vælges et væsentlighedsniveau på 1 % af omsætningen, jf. notat fra Deloitte
160

:  

 

Væsentlighedsniveau = 1% * 1.504.164.000
161

 = 15.041.640 kr.  

                                                 
160 www.deloitteresources.com/dttCDAAttachments/2008%20-%20vaesentlighed%20og%20evaluering%20af%20fejl%20hah.ppt 

161 Flügger årsrapport 2008/09, side 26. 
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6.3 Anvendt regnskabspraksis 

Som nævnt i afsnit 6.1 anvendes koncernens historiske regnskabstal for de sidste fem 

regnskabsperioder (efterfølgende omtalt som 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009). Derudover 

anvendes regnskabet for 2004 til beregning af gennemsnits- og udviklingstal for 2005. Ved 

anvendelse af regnskabstallene i analysehenseende er det vigtigt, at de er opstillet på baggrund af 

samme regnskabspraksis, for at få en pålidelig kontinuitet i udviklingen af de enkelte 

regnskabsposter.  

 

6.3.1 Regnskabsmæssig kontinuitet 

I 2006 overgik koncernen fra at aflægge regnskab efter den danske årsregnskabslov til at aflægge 

efter IFRS (International Financial Reporting Standards). Det betyder at regnskabet for 2005 er 

aflagt efter en anden praksis end de fire efterfølgende regnskaber der bruges til regnskabsanalysen.  

 

I forbindelse med overgangen til IFRS har Flügger dog i årsrapporten for 2006 reguleret 

regnskabstallene for 2005, så de overholder IFRS’ regnskabspraksis. Denne regulering er foretaget 

for at opstille et retvisende sammenligningsgrundlag overfor de aktuelle regnskabstal i 2006.
162

 Det 

er derfor besluttet, at der i denne regnskabsanalyse anvendes de IFRS-korrigerede regnskabstal for 

2005. På den baggrund opnås den ønskede kontinuitet i de anvendte regnskabstal, som omtalt 

ovenfor i punkt 6.3. 

 

Dog er tal fra balancen 2004 anvendt til beregning af gennemsnitlige nøgletal og derudover skal 

resultattal for 2004 til beregning af udvikling i 2005 anvendes ved senere fastlæggelse af budgetter. 

Regnskabstallene for 2004 er ikke korrigeret for den ændrede regnskabspraksis til IFRS. Derfor er 

der i bilag 9 foretaget en sammenligning af regnskabstallene for 2005 aflagt efter ÅRL og IFRS.  

 

Sammenligningen viser, at ændringen i regnskabspraksis giver få korrektioner i både 

resultatopgørelse og balance på henholdsvis 2.696 t.kr. og 11.833 t.kr. Da både resultat og 

balancesum er større i 2005 end 2004 antages det, at en ændring af 2004-tallene til IFRS ikke ville 

medføre en større korrektion end for 2005. Derfor konkluderes det ud fra væsentlighedsniveauet på 

                                                 
162 Flügger årsrapport 2006. 
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15 mio.kr.,
163

 at en korrektion af regnskabstallene for 2004 ikke synes nødvendig for at tallene giver 

et retvisende billede. 

 

Det er endvidere ved gennemgang af Flüggers årsrapporter fra 2006-2009 konstateret, at der efter 

overgangen til IFRS ikke har været nogen ændringer til den anvendte regnskabspraksis. Der er på 

den baggrund ikke behov for at foretage reguleringer til regnskabstallene i forbindelse med 

analysen, da der er konstateret kontinuitet i regnskabsaflæggelsen i analyseperioden.   

 

6.3.2 Konkurrenternes anvendte regnskabspraksis 

Der er i de foregående afsnit redegjort for,  at Flüggers regnskabspraksis - ifølge revisionsselskabet 

Grant Thornton - er vurderet at være retvisende for årsrapporten. Til trods for dette ønskes det 

belyst, hvilken regnskabspraksis de nærmeste konkurrenter i Danmark lægger til grund for deres 

regnskaber, for at få bekræftet om Flüggers principper er gennemgående for branchen. 

 

Ved gennemgang af anvendt regnskabspraksis i Dyrups årsrapport for 2008 ses det, at de også 

aflægger regnskab efter IFRS og endvidere jf. revisionspåtegningen, ikke har pådraget sig 

supplerende oplysning eller forbehold i forbindelse med årsrapporten. 

 

I den specifikke anvendte regnskabspraksis foreligger der ikke store uoverensstemmelser mellem 

Flüggers og Dyrups principper. De væsentligste er levetiden på materielle anlægsaktiver, som hos 

Dyrup ikke er fastsat i præcise årstal. Der er blot anført årsintervaller på henholdsvis 10-50 år for 

bygninger, 3-20 år for produktionsanlæg og 3-10 år for indretning af lejede lokaler. Hos Flügger er 

proceduren mere præcis med fastsatte perioder på henholdsvis 40 år og 8 år.  Ud over denne forskel 

er der en forskel i klassifikationen af tab og gevinst på afhændede materielle anlæg. Hos Dyrup 

klassificeres disse i enten produktions-, salgs- eller administrationsomkostninger.
164

 Hos Flügger 

indregnes de enten som andre driftsindtægter eller –udgifter.
165

 Da resultatopgørelsen alligevel 

ønskes reformuleret, synes dette ikke at give nogen forskel. 

 

                                                 
163 Se Afsnit 6.2. 

164 Dyrup årsrapport 2008. 

165 Flügger årsrapport 2007/08. 
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Da den eneste reelle forskel blot vedrører en mere konkret afskrivningsprocedure hos Flügger end 

hos Dyrup, vurderes det at forskellene ikke har betydelig indflydelse på tallene i regnskabet.  

 

Akzo Nobel Deco aflægger, grundet sin status som unoteret selskab, regnskab efter 

Årsregnskabslovens regler for klasse C-virksomheder.
166

 Da Flügger er børsnoteret, og derfor er 

påkrævet aflæggelse efter IFRS, anses det ikke for aktuelt at sammenligne regnskabspraksis med 

Akzo Nobel Deco, da det - selv ved en mere hensigtsmæssig regnskabspraksis hos Akzo Nobel 

Deco - ikke har været muligt for Flügger at følge denne.  

 

På baggrund af sammenligningen med Dyrup, hvoraf det sås at de to selskaber tilnærmelsesvis fører 

samme regnskabspraksis, anses Flüggers regnskabspraksis for at følge almindelig praksis i 

branchen. 

 

Det kan således konkluderes at regnskabstallene også er anvendelige med henvisning til praksis hos 

en af de væsentligste konkurrenter på det danske marked, Dyrup.  

 

6.4 Korrektion af regnskabstal til analysebrug 

I forbindelse med værdiansættelsen af Flügger ønskes selskabets værdidrivere belyst. Det er som 

udgangspunkt driftsaktiviteten, der bidrager til selskabets værdiskabelse. Jævnfør teorien omkring 

værdiansættelse af virksomheder er det derfor aktuelt at få selskabets aktiviteter opdelt i 

driftsaktivitet og finansiel aktivitet.
167

 Da Flüggers poster i regnskabet er opstillet i henholdsvis 

anlægs- og omsætningsaktiver og kort- og langfristede forpligtelser, kræves en reformulering af 

disse, for at få opstillet driftsaktivitet og finansiel aktivitet for sig.  

 

6.4.1 Balancen 

Ved reformulering af Flüggers balance foretages en opdeling af aktiverne og passiverne til 

henholdsvis driftsmæssige- og finansielle poster. Der opstilles således henholdsvis i driftsaktiver og 

driftsforpligtelser, så der kan beregnes et samlet antal nettodriftsaktiver. På samme vis opdeles i 

finansielle aktiver og –forpligtelser, så der kan beregnes nettofinansielle forpligtelser/aktiver. 

 

                                                 
166 Akzo Nobel Deco Årsrapport 2007. 

167 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 121. 
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Driftsaktiver og –forpligtelser udgør efter reformuleringen poster, som har tilknytning til Flüggers 

primære driftsområde ”produktion og salg af varer”.
 168

 

 

Til driftsaktiverne er det valgt at klassificere 1 % af omsætningens størrelse som driftslikviditet,
169

 

da det skønnes, at der anvendes et sådan omfang af likvider til kreditorbetalinger og opbygning af 

varelager
170

.  

 

Finansielle aktiver udgør de poster, hvor overskydende likviditet placeres og finansielle passiver er 

de poster, som medvirker til at tilvejebringe den nødvendige kapital til driften.
171

 

Værdipapirbeholdninger er vurderet at vedrøre finansielle aktiver, da investeringer heraf består af 

overskudslikviditet.
172

 Samtidig anses de ikke for værende en del af Flüggers primære drift, som 

nævnt ovenfor.  

 

Når posterne er opdelt efter ovennævnte forhold, vil det være muligt at analysere på, hvor god 

Flügger er til at skabe værdi fra driftsaktiviteten på baggrund af den investerede kapital (de 

finansielle poster samt egenkapitalen).
173

 

 

6.4.2 Resultatopgørelse 

I Flüggers årsrapport er resultatopgørelsen funktionsopdelt, dvs. at omkostningerne er opdelt efter 

funktion, såsom omkostninger til produktion, omkostninger til salg og distribution mv. I stedet for 

denne opstilling ønskes der til regnskabsanalysen reformuleret, således at der opnås en fordeling af 

de eksisterende poster til henholdsvis driftsposter, anden drift og finansieringsposter. Posterne er 

reformuleret, så de harmonerer med opstillingen af den reformulerede balance som omtalt ovenfor. 

 

Af driftsposter indgår de salgsrelaterede poster  

 nettoomsætning 

 produktionsomkostninger 

                                                 
168 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 123. 

169 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 125. 

170 Plenborg, Thomas, 2007, s.128. 

171 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 123. 

172 Flügger årsrapport 2008/09, side 20. 

173 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 123. 
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 salgs- og distributionsomkostninger 

 administrationsomkostninger  

 af- og nedskrivninger. 

 

Herudover er som andre driftsposter klassificeret andre driftsindtægter og -omkostninger. 

Endvidere ønskes der til analysebrug medtaget værdireguleringer af aktiver, som er ført direkte over 

egenkapitalen. I Flüggers tilfælde drejer det sig om valutareguleringer af udenlandske tilknyttede 

virksomheder og øvrige egenkapitalreguleringer. Ved at indeholde disse i den reformulerede 

resultatopgørelse synes der opnået et komplet billede af virksomhedens totalindkomst. 

Reguleringerne fra egenkapitalen klassificeres som anden drift, da de vedrører driftsrelaterede 

forhold, idet der er tale om indregning af tilknyttede virksomheder.
174

 

 

Af finansielle poster er indeholdt poster, som relaterer sig til Flüggers likvide midler og gæld, 

herunder afkast og tab på aktieinvesteringer. Dette skyldes at de ikke anses som værende en del af 

Flüggers primære drift, som er produktion og salg af maling og træbeskyttelse m.m.  

Det betyder at finansielle poster udgør  

 renteindtægter og –omkostninger 

 udbytte af værdipapirer 

 gevinst/tab af værdipapirer 

 valutakursreguleringer. 

 

Endvidere er skatteomkostningen reformuleret således at der indgår en skattepåvirkning på 

henholdsvis den salgsrelaterede drift, anden drift og finansielle poster, som er relativt til postens 

størrelse.
175

 

 

På baggrund af den foretagne reformulering er det nu muligt at beregne anvendelige nøgletal til 

analysebrug. 

                                                 
174 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 137. 

175 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 140f. 
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6.4.3 Egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelsen er reformuleret, således at den er opdelt i totalindkomst og transaktioner 

med ejerne. I forbindelse med reformuleringen er det sikret, at den beregnede totalindkomst fra 

egenkapitalopgørelsen stemmer overens med den opnåede totalindkomst fra den reformulerede 

resultatopgørelse.  

  

6.5 Rentabilitetsanalyse 

I analysen af Flüggers rentabilitet tages der udgangspunkt i de værdidrivere, som påvirker 

egenkapitalens forrentning, samlet set kendt som den udvidede DuPont-model.
176

 Der fokuseres 

således på, hvorvidt Flügger som virksomhed er i stand til at skabe værdi for ejerne. 

 

Ved dekomponering af egenkapitalens forrentning (ROE) foretages en analyse af de enkelte 

værdidrivere, der er med til at påvirke ROE. I den forbindelse analyseres på afkastningsgraden 

(ROIC), samt dennes to værdidrivere ”aktivernes omsætningshastighed” (AOH) og 

”overskudsgraden” (OG). I forbindelse med dekomponeringen af ROE er der også anledning til at 

se på virksomhedens finansielle gearing (FGEAR) og spread. Disse værdidrivere inddrages under 

fastlæggelse af finansiel risiko i afsnit 6.7.2.   

 

6.5.1 Analyse af aktivernes omsætningshastighed 

Omsætningshastigheden beskriver hvor hurtigt nettodriftsaktiverne omsættes. Hos Flügger ses, at 

omsætningshastigheden har været meget stabil over den sidste 5-årige periode. 

  

Figur 6.1 Omsætningshastighed177 

Omsætningshastighed     2005 2006 2007 2008 2009 

Aktivernes omsætningshastighed AOH Net.oms./gns. NDA 2,4839 2,5258 2,5171 2,4277 2,2297 

Gennemsnitlige netto driftsaktiver Gns. NDA  482.651 531.404 575.559 640.485 674.593 

Nettoomsætning     1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

 

Som det ses i figur 6.1 er omsætningshastigheden holdt på et niveau omkring 2,4, hvilket viser at 

aktivmassen omsættes næsten to en halv gang årligt. Det stabile niveau er opnået trods en løbende 

stigning i nettodriftsaktiverne, hvilket resulterer i at omsætningen har gennemgået en stigning 

tilsvarende nettodriftsaktiverne. 

                                                 
176 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side173. 

177 Kilde: Bilag 15. 
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Idet Flügger formår at holde omsætningshastigheden konstant, sikres det at denne værdidriver 

bidrager til sikring af et konstant jævnt afkast på nettodriftsaktiverne (ROIC). 

 

I figur 6.2 er Flüggers omsætningshastighed sammenlignet med de primære konkurrenters. 

Analysen viser at Flüggers forholdsvis stabile omsætningshastighed ligger på et højt niveau i 

forhold til konkurrenternes. Den kan i store træk sammenlignes med den norske gigant Jotuns, som 

Flüggers omsætningshastighed har ligget på niveau med i hele perioden, hvor den dog har haltet lidt 

efter i 2007 og 2008. Akzo Nobel Decos omsætningshastighed er meget ustabil, hvilket skyldes at 

nettodriftsaktiverne har varieret meget i perioden. I 2005 og 2006 er deres tilgodehavender hos 

tilknyttede virksomheder steget betydeligt, hvilket har ført til et langt højere antal nettodriftsaktiver. 

Akzo Nobel Decos høje omsætningshastigheder i henholdsvis begyndelsen og slutningen af 

perioden skyldes at selskabets nettodriftsaktiver synes at være forholdsvis lave grundet placeringen 

af deres lager hos Akzo Nobel-koncernens svenske afdeling i Malmø, hvorfor varebeholdningerne i 

Danmark er meget beskedne. 

 

Figur 6.2 Aktivernes omsætningshastighed178 

 

 

 

6.5.2 Analyse af overskudsgraden 

Overskudsgraden viser hvor stort driftsoverskud, der opnås for hver krone virksomheden omsætter. 

Som det fremgår af figur 6.3 er Flüggers overskudsgrad faldet fra 2005 til 2008, hvorefter der i 

                                                 
178 Kilde: Egen tilvirkning, data fra bilag 21, 22 og 23. 
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2009 realiseres en negativ overskudsgrad grundet det negative driftsresultat. Denne udvikling bør 

derfor afspejle sig i afkastningsgraden, som er kommenteret  i afsnit 6.5.3. 

 

Figur 6.3 Overskudsgraden179 

Overskudsgrad     2005 2006 2007 2008 2009 

Overskudsgrad OG DO/Nettoomsætning 8,48% 7,28% 6,71% 6,05% -2,27% 

Overskudsgrad fra salg OGsalg DOsalg/Nettoomsætning 7,61% 7,13% 6,09% 6,70% 2,11% 

Overskudsgrad fra anden drift OGandet DO Andet DO/Nettoomsætning  0,87% 0,15% 0,62% -0,65% -4,38% 

 

Som dekomponeringen viser består den samlede overskudsgrad primært af overskudgraden fra salg. 

Den har vist sig at være betydeligt lavere i 2009 end i de øvrige regnskabsår. Det skyldes primært, 

at nettoomsætningen er faldet til trods for en fortsat jævn stigning i omkostningerne i forhold til de 

foregående år. I 2008 og 2009 påvirkes overskudsgraden fra anden drift negativt af, at Flügger har 

realiseret store tab på valutakursreguleringer ved indregning af datterselskaberne i Island, Sverige 

og Norge.
180

 Disse er reguleret over egenkapitalen, men indgår i den reformulerede 

resultatopgørelse for at opnå en totalindkomst, der dækker alle virksomhedens værdireguleringer. 

 

Overskudsgraden fra salg har været relativ stabil indtil 2009, hvor den påvirkes negativt af 

indregningen af de udenlandske datterselskabers dårlige resultater grundet valutakursfaldet i 

Sverige og Island. Yderligere indgår en større nedskrivning på goodwill på 17 mio.kr. grundet en 

revurdering af de islandske datterselskaber og større generelle af- og nedskrivninger af øvrige 

aktiver end de foregående år.
181

 

 

I sammenligning med konkurrenterne ligger Flügger i figur 6.4 på et forholdsvist højt niveau hvad 

angår overskudsgraden. Som beskrevet ovenfor er Flüggers overskudsgrad faldet i 2008 primært 

grundet valutakurstab ved indregning af de øvrige skandinaviske datterselskaber, hvilket påvirker 

totalindkomsten fra drift negativt. Det omvendte scenarie ses hos Jotun, da de i 2008 har realiseret 

en gevinst på godt 500 mio. nok. grundet indregning af deres udenlandske datterselskaber efter 

omregning til norske kroner. Akzo Nobels positive udsving i 2006 skyldes udelukkende en 

ekstraordinær driftsindtægt grundet frasalg af deres distributionscenter i Brøndby på 38 mio.dk, 

                                                 
179 Kilde: Bilag 15. 

180 Flügger årsrapport 2008/09, side 11. 

181 Se Bilag 14 - Reformulerede resultatopgørelser. 
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samt godtgørelser på godt 40 mio.kr. for overførsel af varemærker og produktionsrettigheder i 

forbindelse med flytning af selskabets produktion til andre enheder i koncernen.
182

  

 

Figur 6.4 Overskudsgrad183 

 

 

6.5.3 Analyse af afkastningsgraden (ROIC) 

Afkastningsgraden, ROIC, er et udtryk for, hvor god virksomheden er til at skabe driftsmæssigt 

overskud ud fra sine driftsaktiver. Ved beregning af ROIC ud fra driftsoverskuddet og 

nettodriftsaktiverne udtrykkes det således, hvor stor en procentdel af aktivernes værdi der skabes i 

årligt driftsoverskud. ROIC er et vigtigt element i værdiskabelsen for ejerne, da den sammen med 

den finansielle gearing og renteomkostningerne/-indtægterne udgør egenkapitalens forrentning 

ROE.
184

 For Flügger opnås følgende afkastningsgrad over de seneste regnskabsår: 

 

Figur 6.5 Afkastningsgraden 

Afkastningsgrad     2005 2006 2007 2008 2009 

Afkast på investeret kapital ROIC Totalindkomst fra drift/ gns. NDA 21,07% 18,38% 16,89% 14,69% -5,06% 

 

Da afkastningsgraden er direkte afledt af de to tidligere gennemgåede nøgletal, 

omsætningshastigheden og overskudsgraden, ses det tydeligt at den er påvirket negativt af 

overskudsgradens tendens. Dette understreges i øvrigt af omsætningshastighedens meget stabile 

niveau over hele perioden. 

                                                 
182 Akzo Nobel Deco A/S årsrapport 2006, side 7. 

183 Kilde: Egen tilvirkning, data fra bilag 21, 22 og 23. 

184 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 174.  
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Set i forhold til de tre første år skyldes faldet således et lille omsætningsfald i 2009 samt betydelige 

egenkapitalreguleringer, grundet valutaudviklingen i resten Skandinavien, ved indregning af de 

udenlandske datterselskaber,
185

 herunder navnlig Island, Sverige og Norge.
186

  

 

I sammenligning med konkurrenterne ses det i figur 6.6, at Flügger, med undtagelse af omtalte 

udvikling i 2008, faktisk realiserer de højeste og mest stabile afkast på nettodriftsaktiverne blandt 

selskaberne. Akzo Nobel Decos og Jotuns udvikling i afkastningsgraden er meget drevet af de 

særlige omstændigheder som omtalt ved overskudsgraden i afsnit 6.3. Det er desuden 

bemærkelsesværdigt, at Dyrup fra år 2005 og frem ikke har været i stand til at skabe positive afkast 

fra sine nettodriftsaktiver. 

 

Figur 6.6 Afkastningsgrad187 

 

 

6.5.4 Analyse af ROE 

Egenkapitalens forrentning ROE, angiver hvor stort et afkast, der opnås af ejernes investerede 

kapital. ROE afhænger udover ROIC også af den finansielle gearing (FGEAR) og SPREAD (ROIC 

- R). I Flüggers eksempel vil FGEAR og SPREAD have et andet udtryk end ved en typisk 

virksomhed finansieret af fremmedkapital. I stedet for en typisk FGEAR fås NFA/EK, hvilket 

                                                 
185 Reformuleret resultatopgørelse bilag 14. 

186 Flügger årsrappport 2008/09 side 11. 

187 Kilde: Egen tilvirkning, data fra bilag 21, 22 og 23. 
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udtrykker hvor stor en finansiel aktivmasse, der besiddes i forhold til den investerede kapital. I 

forbindelse med beregning af SPREAD erstattes R med RNFA, fordi Flügger har netto finansielle 

aktiver i stedet for omkostninger. Det betyder at SPREAD (ROIC – RNFA) i Flüggers eksempel er 

udtryk for, om virksomheden er i stand til at generere et procentmæssigt større overskud fra driften, 

end hvad de procentmæssigt opnår af overskud fra finansieringsaktiverne. Værdidriverne til ROE er 

i Flüggers tilfælde som følger: 

ROE = ROIC - (NFA/EK x (ROIC-RNFA)). 

ROE beregnes i analysen på baggrund af totalindkomsten divideret med den gennemsnitlige 

egenkapital for den aktuelle indkomstperiode.  

 

Figur 6.7 ROE188 

Egenkapitalens forrentning     2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapitalens forrentning ROE Totalindkomst/Gns. EK 18,73% 17,33% 16,89% 11,12% -5,18% 

 

For Flügger ses det at ROE ligesom ROIC har ligget meget stabilt i 2005, 2006 og 2007, hvorimod 

den er faldet en anelse i 2008 og yderligere markant i 2009. Faldet i 2008 skyldes primært 

finansielle omkostninger på ca. 10 mio.kr., hvorimod faldet i 2009 bunder i samme forhold som 

ROIC, nemlig lavere omsætning og kursreguleringen ved indregning af datterselskaberne.  

 

Som det ses i analysen af ROIC har totalindkomsten fra driften været højere i 2008 end tidligere, 

hvorfor det understreges at ROE’s nedgang i 2008 alene skyldes finansielle omkostninger. I 2009 

derimod er ROE endvidere påvirket af den negative totalindkomst, dette medvirker til en lavere 

omsætning og deraf negativ totalindkomst.  

 

Det kan ud fra ROE og ROIC’s meget tætte niveau konstateres, at Flügger ikke benytter sig af 

finansiel gearing i nævneværdigt omfang.
189

  

 

I sammenligningen med konkurrenterne ses det, som ved afkastningsgraden ovenfor, at Flügger har 

realiseret høje og stabile afkast i forhold til de øvrige aktører i markedet, hvis der ses bort fra 

omstændighederne i 2008 (for Flügger 2008/09). Det ses samtidig, at Dyrup trods forholdsvis store 

markedsandele som vist i figur 3.1, ikke har formået at skabe afkast for ejerne siden 2005. Dette 

                                                 
188 Kilde: Bilag 15. 

189 Se figur 6.5 og 6.7. 
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skyldes generelt høje produktions-, salgs- og administrationsomkostninger, som har medført 

negative resultater fra 2005 til 2008. Dette vurderes at have tvunget selskabet til foretage de 

nedskæringer, som har reduceret antallet af medarbejdere fra 1107 i 2004 til 926 i 2008.
190

  

 

Figur 6.8 Egenkapitalforrentning191 

 

 

6.6 Aktivitetsanalyse 

I dette afsnit rettes fokus mod den risiko, der eksisterer ved driften hos Flügger. Med andre ord er 

formålet med denne analyse at undersøge, om der findes nogen going concern aspekter, der kan få 

indflydelse på den fortsatte drift. Derfor undersøges det i risikoanalysen, om der er sandsynlighed 

for, at indtjeningen hos Flügger ikke bliver som forventet.  

 

Som omtalt tidligere har Flügger overordnet 4 produktkategorier, hvoraf maling og træbeskyttelse 

står for ca. 75 % af omsætningen, jf. figur 4.5. Som det ses af figur 4.4 er Flüggers omsætning 

steget jævnt i perioden fra 2005 – 2008. Der har dog været konstateret en mindre salgstilbagegang i 

2009 som følge af den finansielle krise. Samlet set er der sket en stigning på ca. 25 % i 

omsætningen over hele den analyserede periode. Det ses ligeså af figur 4.4, at den primære 

produktgruppe maling og træbeskyttelse i perioden primært har haft en positiv vækst, dog er 

væksten dog aftagende over analyseperioden fra en stigning på 13 % fra 2005 til 2006 til ”kun” 6 % 

                                                 
190

 Dyrup årsrapporter 2004-2008. 

191
 Kilde: Egen tilvirkning, data fra bilag 21, 22 og 23. 
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fra 2007 til 2008 og til i 2009 at ende på en mindre tilbagegang. Produktgruppen ligger dog fortsat 

stabilt på ca. 75 % af omsætningen.  

 

Flüggers to sekundære produktgrupper ”male- og tapetserværktøj” samt ”tapet og vægbeklædning” 

ligger stabilt på 10-14 % af omsætningen i perioden. Dog ses det at der fra 2007 til 2008 er sket en 

forholdsvis stor stigning indenfor salget af tapet- og vægbeklædning. Således steg omsætningen her 

med ca. 19 % og er i analyseperioden i alt steget med ca. 30 %.  

 

I den sidste af Flüggers produktgrupper, diverse artikler, der primært omfatter rengøringsartikler, er 

der ligeledes sket en stor positiv udvikling. Her er salget steget med knap 25 % i analyseperioden, 

dog er der sket flere markante udsving fra år til år. Disse udsving skyldes ofte forskellige 

miljømæssige tiltag, der kan få konsekvenser for Flüggers eksisterende produkter. Produktgruppen 

er dog forholdsvis lille og udgør kun ca. 3 % af omsætningen.   

 

6.7 Risikoforhold 

Ved værdiansættelse af en virksomhed skal der tages højde for risici, der kan påvirke et forventet 

afkast. Størrelsen af denne risiko er med til at afgøre, hvor stort et afkast ejerne og investorerne kan 

forvente. Grundlæggende skelnes der i teorien mellem at være risikoneutral, risikoavers og 

risikosøgende investor. En normal investor betragtes gerne som værende risikoavers
192

, dog kan der 

argumenteres for, at der i medgangstider vil være en tendens/mulighed for at investorer bliver mere 

risikosøgende. Den samlede risiko for selskabet er resultatet af en driftsmæssig risiko og en 

finansiel risiko.
193

 

 

Ved at analysere på risikoforhold kan det udledes, hvilke faktorer der påvirker indtjeningen til ikke 

at blive som forventet. 

 

6.7.1 Driftsmæssig risiko 

Denne risiko er ofte forbundet med virksomheder som afsætter produkter af meget 

konjunkturafhængig karakter. Flüggers konjunkturafhængighed blev analyseret i brancheanalysen, 

hvor det blev konkluderet, at selskabets produkter generelt har tendens til at følge med 

                                                 
192 http://www.penge.dk/cm/1.1712 

193 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 198. 
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konjunkturen. Samtidig vil der for investorerne eksistere en risiko forbundet med drifts- og 

investeringsaktiviteterne hos Flügger, hvorfor dette analyseres nærmere.  

 

6.7.1.1 Grundlæggende omkring den driftsmæssige risiko 

Grundlæggende er den driftsmæssige risiko opdelt i risici ved overskudsgraden (OG), 

omsætningshastigheden (AOH) og gearingen fra driftsforpligtelser (DGEAR).  

 

Risikoen ved overskudsgraden (OG) er sandsynligheden for at omkostningerne vil stige, og derved 

påvirke graden af overskuddet negativt. Dette kan enten være i form af højere lønomkostninger eller 

materialeomkostninger i forhold til salget. Desuden kan forholdet mellem de faste og variable 

omkostninger ligeså spille en rolle. Hvis en virksomhed primært har faste omkostninger vil 

overskudsgraden falde mere ved et faldende salg på grund af, at der ikke er mulighed for at tilpasse 

omkostningerne efter salget. For Flügger vurderes der, at foreligge en forholdsvis neutral risiko for 

at omkostningerne vil stige. Dog er fordelingen af variable og faste omkostninger mere interessant. 

Det ses nemlig af figur 6.9, at Flügger har 464 mio. kr. i variable omkostninger og 479 mio. kr. i 

faste omkostninger i 2009. Dette giver en omkostningsrisiko på 1,03, hvilket betyder at der for hver 

krone forbrugt i variable omkostninger bruges 1,03 kr. i faste omkostninger. Andelen af faste 

omkostninger skyldes primært, at Flügger har flere store produktionsanlæg med store 

administrationsomkostninger, der er svære at tilpasse et faldende salg.    

 

Figur 6.9 Beregning omkostningsrisiko194 

Beregning af variable og faste omk., driftsmæssig gearing og 
omkostningsrisiko 1.000 DKK 2005 2006 2007 2008 2009 

Produktionsomkostninger 424.891 464.521 503.196 537.374 514.522 

Afskrivninger 33.753 39.529 44.312 48.050 51.001 

Prod. omk fratrukket afskrivninger (Variable omk.)                                                                                                                                                                                                                                   391.138 424.992 458.884 489.324 463.521 

Andre driftsomkostninger 141 892 810 509 4.391 

Administrationsomkostninger 346.992 379.954 419.261 461.249 475.093 

Faste omkostninger 347.133 380.846 420.071 461.758 479.484 

Omkostninger i alt 738.271 805.838 878.955 951.082 943.005 

Driftsmæssig gearing 0,4702 0,4726 0,4779 0,4855 0,5085 

Omkostningsrisiko 0,8875 0,8961 0,9154 0,9437 1,0344 

 

Risikoen ved omsætningshastigheden (AOH) vil være udtrykt ved en salgsnedgang enten forsaget 

af kundernes efterspørgsel eller ved at konkurrenterne vinder markedsandele. Ligesom ved 

                                                 
194 Kilde: Egentilvirkning, data fra Flügger årsrapporter 2005-2009. 
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overskudsgraden vil det her kunne få konsekvenser, hvis virksomhedens driftsaktiver er så 

specialiserede omkring produktionen, at omkostningsreduceringer er vanskelige at iværksætte. I 

tilfælde af en omsætningsnedgang, vil det føre til et fald i omsætningshastigheden og derved også 

reducere afkastet på netto driftsaktiverne (ROIC).  

 

Hos Flügger er der som før omtalt, en høj driftsmæssig risiko grundet fordelingen mellem de 

variable og faste omkostninger. Dette er en naturlig konsekvens af de store faste udgifter til 

produktionsapparater og dertilhørende administrationsomkostninger. Dog er det tidligere erfaret, at 

Flügger generelt har stået i en gunstig markedsposition og har formået at følge deres ambition om 

en årlig vækst i nettoomsætningen på 5–10 % indtil 2008. Således ses det i nedenstående figur 6.10, 

at Flügger har haft mulighed for at holde en stabil vækst i nettoomsætning i perioden 2005-2008. 

Endvidere vises nulpunktsomsætningen, der illustrerer ved hvilken omsætning, der netop er 

dækning for de faste omkostninger. Det ses at nulpunktsomsætningen i 2009 var 825 mio. kr., hvor 

den realiserede nettoomsætning var 1.504 mio. kr. Dette indikerer at Flügger trods den 

driftsmæssige risiko er gode til at udnytte de fordele, som store produktionsapparater medfører trods 

de høje faste omkostninger.   

 

Figur 6.10 Nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin195 

Nulpunktsomsætning 1.000 dkk 2005 2006 2007 2008 2009 

Nettoomsætning 1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

Produktionsomkostninger 561.395 622.538 664.750 703.045 681.822 

Bruttoresultat 637.441 719.682 784.017 851.877 822.342 

Produktionens afskrivninger 33.753 39.529 44.312 48.050 51.001 

Korrigeret bruttoresultat 671.194 759.211 828.329 899.927 873.343 

Bruttoavance korrigeret 56% 57% 57% 58% 58% 

Faste omkostninger 347.133 380.846 420.071 461.758 479.484 

Nulpunktsomsætning 620.023 673.303 734.714 797.840 825.818 

Sikkerhedsmargin 0,48 0,50 0,49 0,49 0,45 

  

Sikkerhedsmarginen fremgår også af figur 6.10. Den viser hvor mange procent 

nulpunktsomsætningen er mindre end nettoomsætningen. Det vil sige, hvor mange procent 

omsætningen kan gå ned, uden at der realiseres et underskud før finansielle poster. Med andre ord 

kan Flügger klare at omsætningen går 45 % ned før der realiseres et underskud før finansielle 

poster
196

. På trods af, at Flügger anses for at have en høj driftsmæssig risiko som følge af mange 

faste omkostninger, vurderes de alligevel at være gode til at regulere omkostningerne i takt med 

                                                 
195 Egen konstruktion, data hentet årsrapporter Flügger 2004/05-2008/09 

196 www.business.aau.dk/hd/erh_oek/jacob%20Vangsgaard/Tutorial_regnskab.pdf 
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omsætningen. I kraft af denne omstilling samt en forholdsvis høj sikkerhedsmargin vurderes 

Flügger at være godt rustet mod fremtidige konjunkturudsving, hvorfor de vurderes at have en 

neutral driftsmæssig risiko. 

 

6.7.2 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko består af den finansielle gearing og spredningen i driftsaktivernes forrentning 

og renteomkostningerne/-indtægterne (SPREAD), hvilket vil sige forskellen mellem ROIC og 

RNFA. Flügger har som tidligere nævnt flere likvider end bankgæld, hvorfor virksomheden samlet 

set ikke er finansieret ved hjælp af fremmedkapital. Da Flügger således har netto finansielle aktiver, 

vil den finansielle risiko være forholdsvis lav. Det skyldes at man ikke er mærkbar afhængig af 

rentens udsving. 

 

Flüggers kapitalstruktur er således anderledes end en typisk virksomheds kapitalstruktur.
197

 Da der 

er netto finansielle aktiver, er Flüggers finansielle gearing negativ, hvilket gør at den påvirker ROE 

i negativ retning i forhold til ROIC. Derudover betyder de finansielle indtægter, at Flüggers 

SPREAD er udtryk for, hvor stor afkastningsgraden er i forhold til de finansielle indtægter og viser 

således, hvor meget bedre afkast der opnås fra driften end fra overskudslikviditet.  

 

Figur 6.11 Finansiel gearing198 

Finansiel gearing     2005 2006 2007 2008 2009 

Afkast på investeret kapital ROIC Totalindkomst fra drift/ gns. NDA 21,07% 18,38% 16,89% 14,69% -5,06% 

Netto renteindtægter RNFA NFI/Gns. NFA 6,21% 12,01% 16,86% -9,06% -6,58% 

Spread SPREAD ROIC-RNFA 14,87% 6,37% 0,04% 23,75% 1,53% 

Finansiel gearing FGEAR Gns. NFF/Gns. EK -0,1576 -0,1651 -0,1755 -0,1504 -0,0779 

 

 

Den negative finansielle gearing gør at Flüggers ROE reduceres i forhold til ROIC. Det skyldes 

imidlertid at ROE er udtryk for hele egenkapitalens forrentning, hvor også den finansielle 

forrentning indgår, hvorimod ROIC kun er udtryk for det procentmæssige højere driftsmæssige 

afkast. Det betyder, at så længe der er finansielle aktiver og disse ikke forrentes med mindst samme 

procentsats som driftsaktiverne, vil det medføre en ROE, som er lavere end ROIC. 

 

                                                 
197 Sørensen 2005, side 124 ff. 

198 Kilde: Bilag 15. 
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I sammenligningen med konkurrenterne i figur 6.12 ses det, at Flüggers finansielle gearing ligger 

lavest grundet netop de netto finansielle aktiver. Det ses samtidig, at to af de tre konkurrenter heller 

ikke benytter sig nævneværdigt af finansiel gearing. Kun Dyrup er finansieret af væsentlig 

fremmedkapital. Denne udgør fra 2006 til 2008 ca. 90 % af egenkapitalens værdi. Dette er ikke 

bemærkelsesværdigt højt i forhold til øvrige markeder. Her henvises til både Carlsberg, 

Bryggerigruppen og Danisco, som har en finansiel gearing på mellem 0,5 og 1,1.
199

 

 

Figur 6.12. Finansiel gearing200 

 

 

Udover at Flüggers finansielle gearing er negativ, ses det at den er forholdsvis lav, hvilket skyldes 

at de netto finansielle aktiver trods alt udgør en forholdsvis lille værdi i forhold til egenkapitalen. 

Grundet de netto finansielle aktiver vil Flügger ikke være mærkbart påvirket af en varierende rente, 

der for virksomheder med stor fremmedkapital, kan medføre betydelige finansielle omkostninger.  

 

6.8 Vækstanalyse 

Grundlæggende anses vækst som værende noget, der bør tilstræbes i alle virksomheder. Ofte vil 

potentielle investorer også være mere villige til at investere penge i virksomheden, såfremt der er en 

forventning om, at den vil kunne skabe vækst. Derfor vil en værdiansættelse, der bygger på 

budgetter, i høj grad også være dannet ud fra en forventning om vækst. Som opfølgning på analysen 

af rentabiliteten belyses nu, hvorledes den fremtidige rentabilitet vil se ud.  

                                                 
199 Plenborg, Thomas m.fl., 2008, side 178 og Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 185. 

200
 Kilde: Egen tilvirkning, data reformuleret fra selskabernes årsrapporter. 
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Det analyseres, hvorvidt aspekter ved det hidtidige overskud muligvis ikke vil forekomme i 

fremtiden, og ligeså om der foreligger enkeltstående aspekter, der vil have stor indflydelse på et 

fremtidigt overskud. Der vil i det kommende afsnit blive skitseret permanente årsager til Flüggers 

overskud samt eventuelle historiske årsager til de usædvanlige komponenter ved overskuddet. 

Dernæst vil der i budgetteringen blive klarlagt de aspekter, der vil gavne et fremtidigt overskud.  

 

6.8.1 Permanente årsager til overskud 

For at kunne udarbejde en realistisk budgettering over en 5-årig periode er det nødvendigt at 

udskille de komponenter fra resultatopgørelsen, der medvirker til et vedvarende overskud. Som 

nævnt tidligere vil investorer ofte være villige til at betale ekstra i forhold til den bogførte værdi, 

hvis de har en forventning om, at virksomheden kan skabe vækst. Et anvendeligt udtryk for at måle 

vækst er residualindkomsten (RI)
201

:  

 

RI = (ROE - ke) * EKt-1 

 

Hvor: 

ke = Ejernes afkastkrav 

 

Denne viser periodens tilvækst i egenkapitalen ud over det, der kræves for at dække 

egenkapitalomkostningerne. Årsagen til at residualindkomsten er anvendelig til at analysere på 

vækst, er at der ofte fokuseres på nettooverskuddet som indikator på værdiskabende vækst. Dog 

skal det huskes, at en virksomhed skal skabe et afkast, der er større end egenkapitalomkostningerne, 

for derved at skabe en egentlig værdi. Det ses, at ejernes afkastkrav er en væsentlig del af 

egenkapitalomkostningerne, hvorfor der vil blive redegjort for disse først.  

 

6.8.1.1 Ejerafkastkrav 

Til at definere ejernes afkastkrav bruges CAPM-modellen. Her beregnes ejernes afkastkrav ud fra 

det forventede risikofri afkast tillagt et tillæg for den markedsmæssige risiko. Da der er flere 

ukendte komponenter i modellen, kan den være vanskelig at fastsætte. Dog tages der for Flügger 

                                                 
201 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 205. 
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udgangspunkt i både markedsspecifikke og overordnede komponenter. Nedenstående formel viser 

ejerafkastkravet:
202

  

 

ierisikopræmrk fe    

 

Hvor: 

fr  = Den risikofrie rente 

  = Betaværdien 

 

6.8.1.2 Den risikofrie rente 

Den første komponent i ejernes afkastkrav er rf, den risikofrie rente. Den angiver, hvilken rente en 

investor kan få i afkast ved en risikofri investering. For at få et fornuftigt billede af den risikofrie 

rente tages udgangspunkt i renten for en 10-årig statsobligation.
203

 Denne var gennemsnitligt indtil 

maj måned 2009 på 3,62 %.
204

 

 

6.8.1.3 Betaværdien 

Anden komponent i afkastkravet er betaværdien. Den angiver den systematiske risiko, der eksisterer 

i forhold til markedsporteføljen. Grundlæggende kan betaværdien bestemmes på grundlag af mange 

forskellige faktorer, hvor det for eksempel vil spille ind, om virksomheden er børsnoteret eller ikke. 

Dette skyldes, at der ved børsnoterede virksomheder oftest tages udgangspunkt i den historiske 

udvikling af børsens aktiekurs, hvorimod der for unoterede virksomheder foretages en generel 

betragtning ud fra markedet.  

 

Da Flügger er børsnoteret, er der således hjælp at hente i aktiens kursudvikling. Nedenstående figur 

6.13 viser betaværdierne ud fra en analyse omkring henholdsvis den driftsmæssige- og finansielle 

risiko. 

 

  

                                                 
202 FSR, 2002, side 54. 

203 FSR, 2002, side 64. 

204 www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680 
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Figur 6.13 Flüggers betaværdi205 

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta værdi 

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 + 

 

Såfremt betaværdien er over 1 vil investeringen svinge mere end markedet generelt gør, hvorimod 

en betaværdi under 1 vil angive at investeringen svinger mindre end markedet.
206

 

 

Det erfaredes i afsnit 2.2 omkring aktiens udvikling, at Flügger i perioden, hvor de har været noteret 

på fondsbørsen, generelt har oplevet store stigninger. Omvendt har der været korte perioder med 

fald, hvilket senest er set i den sidste 2-årige periode.  

 

Erfaringen med Flügger viser dog, at omsætningsnedgange ikke varer længe, hvorfor der er store 

forhåbninger til den nærmeste fremtid.
207

 Dette skyldes ikke mindst, at deres produkt, som tidligere 

nævnt, generelt følger konjunkturen, hvor der er positive udsigter for 2. halvår af 2009, jf. 

Vismandsrapport fra maj 2009
208

. Der kan derfor udledes, at Flüggers driftsmæssige risiko anses for 

neutral.  

 

Med hensyn til den finansielle risiko har Flügger, som tidligere nævnt, investeret en del 

overskudslikviditet i aktier, hvorved der foreligger en risiko. Dog er Flügger generelt kapitalstærk 

og ikke meget afhængig af afkastet på disse aktier, hvorfor det vurderes, at den finansielle risiko er 

lav. Ud fra disse betragtninger har Flügger en betaværdi i intervallet 0,6 – 0,85 jævnfør figur 6.13. 

  

Det vurderes samtidig, at Flügger som investering samlet set ikke er mere svingende end markedet, 

hvorfor betaværdien bør ligge under 1.
209

 Dette stemmer godt overens med 

                                                 
205 Kilde: Egen tilvirkning, data fra Gruelund, Jacob m.fl., 2002. 

206 www.ifr.dk/show.asp?id=507 

207 www.flugger.com/Investors/Risks.aspx 

208 www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/For%E5r%202009/Trykt%20rapport/Kapitel%20I.pdf 

209 FSR, 2002, side 59. 
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virksomhedsbeskrivelsen fra online-databasen ”One Source
210

”, hvor det beskrives at Flüggers 

betaværdi pr. 31.07.2009 var 0,72
211

. Da det samtidig svarer til den midterste værdi i det estimerede 

interval ovenfor anvendes betaværdien 0,72.  

 

6.8.1.4 Markedsrisikopræmien 

Enhver potentiel investor vil ved investering i Flügger udsættes for en risiko, hvorfor investoren vil 

kræve en risikopræmie for investeringen. Størrelsen af risikopræmien afhænger af graden af den 

usikkerhed, der er forbundet med investeringen, samt størrelsen af en alternativ rente ved samme 

risiko. Med andre ord vil risikopræmien være forskellen mellem den risikofrie rente og det afkast, 

der forventes på markedsporteføljen. Historisk set har markedsrisikopræmien svinget meget, men 

der har i den senere tid været enighed om at anvende en værdi mellem 4 og 5 %. På den baggrund 

anvendes en markedsrisikopræmie på 4,5 %
212

.  

 

6.8.1.5 Estimering af ejernes afkastkrav 

Efter alle komponenter i formlen for ejernes afkastkrav er bestemt, kan ejernes afkastkrav nu 

estimeres: 

 

ke = 3,62 % + (0,72 · 4,5 %) = 6,86% 

 

Ud fra ovenstående fremgår det, at en investors forventede afkast til en aktie er lig med det 

risikofrie afkast tillagt en risikopræmie, der er i samme forhold som aktiens betaværdi.  

 

Ejernes afkastkrav angiver samtidig den laveste acceptable værdi af egenkapitalforrentningen, set 

med investorernes øjne. Analysen af egenkapitalforretningen i afsnit 6.5.4 viste en forrentning på 

over 11 % frem til regnskabet for 2008, hvorimod de negative valutakursreguleringer samt 

betydelige afskrivninger, bl.a. af goodwill på Island, medfører en negativ egenkapitalforrentning i 

2009. Disse særlige omstændigheder forventes ikke at gentage sig i den kommende periode, hvorfor 

egenkapitalforrentningen bør finde tilbage til sit stabile niveau over 10 %. 

 

                                                 
210 http://globalbb.onesource.com/web/Reports/ReportMain.aspx?KeyID=L92440&Process=CP&FtrID=UNIFIEDSUMMARY 

211 Se bilag 4. 

212 www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/be0904af2bd4c12680256b06003ce889 
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6.8.2 Estimering af residualindkomsten 

Som tidligere nævnt synes residualindkomsten at være et godt redskab til at analysere på vækst i en 

virksomhed, da den viser periodens tilvækst i egenkapitalen ud over det, der kræves for at dække 

egenkapitalomkostningerne. Efter gennemgang af ovenstående komponenter kan 

residualindkomsten for Flügger estimeres: 

 

RI2009 = (ROE -  ke) * EKt-1 =>  

RI2009 = (-5,18% - 6,86%) * 731.613 = -88.062 

 

Ovenstående udregning af residualindkomsten viser, at egenkapitalens negative forrentning 

resulterer i en negativ residualindkomst. I nedenstående model ses hvordan residualindkomsten hos 

Flügger har udviklet sig indenfor de sidste 5 år. Ved udregningen af residualindkomsten er der 

benyttet et konstant afkastkrav på 6,86 %, som blev estimeret i afsnit 6.8.1.5. Det ses ved et fast 

afkastkrav på 6,86 % i 2009, at ændringen i residualindkomsten er drevet af det markante fald i 

ROE. Dette betød at residualindkomsten faldt med 120 mio. kr., hvilket skyldes at salget var 

nedadgående samtidig med den negative påvirkning fra værdipapirer og valutakursreguleringer af 

resultaterne af de udenlandske datterselskaber.   

 

Figur 6.14 Estimering af RI213 

Residualindkomst, 1000 dkk  2005 2006 2007 2008 2009 

Gns. Egenkapital 572.938 636.517 698.048 753.891 731.613 

Nettoomsætning 1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

AOH 2,4839 2,5258 2,5171 2,4277 2,2297 

OG 8,48% 7,28% 6,71% 6,05% -2,27% 

ROIC 21,07% 18,38% 16,89% 14,69% -5,06% 

ROE 18,73% 17,33% 16,89% 11,12% -5,18% 

RI 68.008 66.645 69.988 32.094 -88.062 

∆ RI - -1.363 3.343 -37.894 -120.156 
 

Det ses af modellen, at Flügger har haft en periode, hvor residualindkomsten har ligget stabilt, 

hvorefter der er sket en tilbagegang i både egenkapitalen og salget og dermed tilbagegang i 

residualindkomsten. Dette kan indikere, at Flügger befinder sig i en branche der er cyklisk, og 

derfor meget følsom overfor ændringer. Dette var ligeledes tilfældet ved sammenligningen med 

udviklingen i BNP i afsnit 4.1.1.3.  

 

                                                 
213 Kilde: Bilag 15. 
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6.8.3 Usædvanlige årsager til overskud historisk set 

For at analysere de årsager der har været medvirkende til overskud af usædvanlige karakter de 

seneste 5 år, er der analyseret i Flüggers ledelsesberetninger samt øvrige forhold i årsrapporterne. 

Her opsummeres de vigtigste begivenheder, der har været medvirkende til overskud: 

 

Årsrapporten for 2008/09: 

 Reduktion af produktionsomkostninger i takt med en vigende efterspørgsel. 

Produktionsapparatet er således bedre end tidligere rustet mod udsving i efterspørgslen og 

dermed reduktion i produktionen. 

 

Årsrapporten for 2007/08: 

 Salg af divisionen (ejendom) for sandpapir i Norge, Dragon. Heraf en ekstraordinær indtægt 

på 6 mio. kr. 

 

Årsrapporten for 2006/07: 

 Positiv finansnetto på grund af likviditetsreserven af børsnoterede aktier. 

 

Årsrapporten for 2005/06: 

 Positiv finansnetto på grund af likviditetsreserven af børsnoterede aktier. 

 Ekstra indtægter i forbindelse med salg af træbeskyttelse over sommeren, som følge af 

medieomtalen ved forliget med Dyrup omkring ”Gori reklame-sagen”. 

 

Disse er eksempler på usædvanlige årsager til øget omsætning. De vedrører primært køb og salg af 

anlægsaktiver eller udsving ved likviditetsreserven. Årsagerne synes dog ikke for alvor at rykke ved 

det samlede billede af Flüggers overskud i forhold til de permanente årsager. Dog forventes 

likviditetsreserven fortsat at have positiv indvirkning på resultatet i de kommende år. 

 

6.9 Sammenfatning, Regnskabsanalyse 

Ved gennemgang af Flüggers seneste 5 årsrapporter er det konstateret, at revisionspåtegningerne 

alle år er afgivet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det kan derfor konkluderes, at 

regnskabstallene i alle årene med høj grad af sikkerhed kan siges at være korrekte. 
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Den anvendte regnskabspraksis er gennemgået, hvorved det kan konkluderes, at der er kontinuitet i 

den aflagte regnskabspraksis fra 2005 til 2009, hvor regnskaberne er udarbejdet efter IFRS. 

Derudover er det ved fastlæggelse af væsentlighedsniveau på 15 mio.kr. vurderet at afvigelserne i 

regnskabstallene ved overgang til IFRS ligger under væsentlighedsniveau, hvorfor regnskabstallene 

for 2004 ligeledes synes pålidelige. Regnskabspraksis for de nærmeste konkurrenter i Danmark er 

ligeledes gennemgået. Ud fra denne gennemgang konstateres det, at Flüggers regnskabspraksis 

synes at følge de øvrige virksomheder i branchen. 

 

Ved anvendelse af Flüggers regnskabstal er der foretaget reformuleringer således, at 

regnskabstallene kan anvendes til analysebrug. 

 

Rentabilitetsanalysen viser, at Flüggers rentabilitet i høj grad gav udsving i 2009 grundet en negativ 

totalindkomst. Med undtagelse af dette år synes selskabets rentabilitet ellers at have ligget 

forholdsvis stabilt med en egenkapitalforrentning på ca. 15 %. 

 

Ved sammenligning med konkurrenterne kan det konkluderes, at Flügger ligger på et højt niveau, 

hvad angår både overskudsgrad og omsætningshastighed. I kraft af dette synes niveauet for 

Flüggers afkastningsgrad og egenkapitalforrentning også at ligge over gennemsnittet for branchen. 

Flüggers rentabilitet reduceredes dog som nævnt i 2009, primært grundet valutakursfald i de øvrige 

skandinaviske lande, hvilket påvirkede indregningen af Flüggers datterselskaber.  

 

Aktivitetsanalysen viser, at Flüggers primære produktgruppe, maling og træbeskyttelse, har haft en 

forholdsvis stabil udvikling, hvorimod de øvrige produktgrupper har vist sig at give større udsving i 

salget. Disse udsving, synes at hænge sammen med en større konjunkturafhængighed blandt de 

sekundære produktgrupper. 

 

Ved analysen af Flüggers drift er det konstateret, at selskabet er påvirket af en neutral driftsmæssig 

risiko, som følge af en høj sikkerhedsmargin og på trods af høje faste omkostninger, der synes at 

kunne tilpasses ændringerne i omsætningen. 
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Ved vurdering af Flüggers finansielle risiko er det på baggrund af selskabets kapitalstruktur med 

netto finansielle aktiver konstateret, at selskabet har en lav finansiel risiko. Det skyldes at 

koncernen ikke påvirkes væsentligt af renteudsving, da den ikke er finansieret af fremmedkapital. 

 

Via analysen af Flüggers residualindkomst og udviklingen i denne kan det konkluderes, at den 

branche Flügger befinder sig i, er cyklisk. 

 

Samlet set synes Flügger at stå stærkt i forhold til de nærmeste konkurrenter. Koncernen har i 

størstedelen af analyseperioden haft en høj stabil rentabilitet og er desuden ikke påvirket af finansiel 

risiko grundet den særlige kapitalstruktur uden fremmedfinansiering. 
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7 Budgettering  

I forbindelse med budgetteringen af Flügger gennemgås punkterne: 

 Budgetperiodens længde og graden af detaljeringen 

 Opstilling af forventninger og budgettering af Flügger 

 

7.1 Budgetperiodens længde og graden af detaljeringen 

For at kunne give et bud på hvorledes den nærmeste fremtid vil se ud for Flügger, er det nødvendigt 

at opstille budgetter eller såkaldte ”proforma-regnskaber”.
214

 Da det primært kun vil være muligt at 

opstille scenarier indenfor en overskuelig fremtid, er det valgt at budgettere på en fremtidig 5-årig 

periode. At budgettere ud over denne periode, synes at være behæftet med for stor risiko for 

undladelse af væsentlige forhold, som måtte opstå indenfor perioden.  

 

I budgetteringen fokuseres der på udvalgte økonomiske faktorer til budgettering af overordnede 

regnskabsposter. Dette skyldes, at det for det første vil blive for omfangsrigt at budgettere alle 

posterne i regnskabet. Endvidere at det, ved at fokusere på overordnede poster, kan begrænse 

antallet af forudsætninger der skal lægges til grund for budgettet. Dette synes gavnligt, da det er 

muligt at fokusere på få, men sandsynlige forudsætninger.  

 

7.2 Budgettering for Flügger 

Der vil her blive fastlagt budget ud fra de faktorer, der vurderes at have størst indflydelse på 

udviklingen hos Flügger i de kommende 5 år. I den forbindelse inddrages løbende konklusioner fra 

henholdsvis den strategiske analyse, regnskabsanalysen og børsafsnittet. 

 

7.2.1 Omsætning 

Det er tidligere nævnt, at Flügger er gået væk fra at fokusere på ekspansion gennem opkøb af 

konkurrerende virksomheder til i stedet at føre en strategi med fokus på organisk vækst. På den 

baggrund vil der i budgetteringen blive taget udgangspunkt i Flüggers egne forventninger til den 

organiske vækst samt de foregående 5 års omsætningsudvikling. Indtil regnskabet for 2009 har 

                                                 
214 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 225. 
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Flügger i 5-årsperioden forventet en årlig omsætningsvækst på 5-10 %. Den realiserede udvikling 

har vist sig at leve fint op til forventningen, med undtagelse af regnskabsåret 2008/09, jf. figur 7.1: 

 

Figur 7.1 Omsætning 

Historisk nettoomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit 

Nettoomsætning  1.110.862  1.198.836   1.342.220   1.448.767   1.554.922   1.504.164  - 

Udvikling i procent     7,9% 12,0% 7,9% 7,3% -3,3% 6,4% 

  

Ifølge vismandsrapport fra Vismandsrådet af 18. juni 2009 menes det, at skattelempelser og 

frigivelse af SP-midlerne vil sætte gang i det private forbrug ultimo 2009 og i 2010. Således 

beskrives det også i artikel fra Børsen d. 08.07.2009
215

, at der forventes vækst i andet halvår af 

2009. Da Flüggers omsætning er betydeligt afhængig af det private forbrug, forventes der derfor en 

omsætningsstigning. Den økonomiske krise forventes dog fortsat, at have påvirket regnskabsåret 

2009/10. Det forventes derfor at salget på enkelte produktgrupper fortsat vil falde i 2009/2010. 

 

Figur 7.2. Budgettering af nettoomsætning 

Budgettering af nettoomsætning 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Maling og træbeskyttelse, udvikling i % 0% 3% 3% 6% 6% 8% 

Maling og træbeskyttelse, omsætning        1.143.165       1.177.460        1.212.783        1.285.550        1.362.683          1.471.698  

Maleværktøj, udvikling i % -1% 3% 8% 2% 5% 6% 

Maleværktøj, omsætning           178.695          184.056          198.780          202.756          212.893             225.667  

Tapet, udvikling i % -1% 2% 8% 11% 8% 7% 

Tapet, omsætning           148.912          151.890          164.042          182.086          196.653             210.419  

Diverse artikler, udvikling i % -15% 0% 50% 40% 30% 10% 

Diverse artikler, omsætning             25.571            25.571            38.356            53.699            69.808               76.789  

Nettoomsætning         1.496.342        1.538.976        1.613.961        1.724.091        1.842.038           1.984.573  

Nettoomsætning, udvikling i % -1% 3% 5% 7% 7% 8% 

 

Grunden til at der anvendes forskellige udviklingstal, bunder i analysen af produktgrupperne i afsnit 

4.1.1.3, der viste, at produkterne blev påvirket forskelligt af konjunkturerne. 

 

Niveauet for den samlede forventede omsætningsvækst for Flügger ligger ifølge figur 7.2, under 

den gennemsnitlige omsætningsvækst for ikke finansielle selskaber, som historisk set ligger mellem 

6 og 9 %.
216

 Dette henføres til at Flügger efterhånden er en veletableret koncern, der ikke har den 

samme mulighed for en procentvis meget høj vækst som nystartede virksomheder. 

                                                 
215 Danske Bank aflyser recession i Danmark, Børsen, 2009. 

216 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 227. 
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I terminalperioden er det valgt at anvende en årlig vækst i omsætningen på 3 %. Det svarer til den 

gennemsnitlige årlige inflationsrate i 2008 jf. Danmarks Statistik.
217

 

 

7.2.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) og nettodriftsaktiver (NDA) 

Ved budgettering af virksomhedens fremtidige nettodriftsaktiver anses det for omstændeligt at 

budgettere hver balancelinje for sig. Der tages i stedet udgangspunkt i en budgettering af aktivernes 

omsætningshastighed, som sammen med den budgetterede nettoomsætning kan anvendes til 

beregning af de samlede nettodriftsaktiver.
218

 

 

Til grundlag for budgetteringen af omsætningshastigheden er det erfaret ud fra rentabilitetsanalysen 

i afsnit 6.5.1, at omsætningshastigheden for Flüggers driftsaktiver har ligget meget stabilt de 

foregående 5 år. På den baggrund synes det rimeligt at tage udgangspunkt i niveauet for denne for 

de foregående 5 år, se nedenstående figur 7.3: 

Figur 7.3 AOH 

Historisk AOH     2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit 

Aktivernes omsætningshastighed AOH Nettooms./gns. NDA 2,4839 2,5258 2,5171 2,4277 2,2297 2,4369 

 

Derfor budgetteres således med en omsætningshastighed på gennemsnittet af hele analyseperiodens, 

hvilket svarer til 2,4369. På baggrund af omsætningshastigheden samt den budgetterede omsætning 

beregnes nettodriftsaktiverne således: 

 

Gns. NDAt = omsætningt+1/AOHt 

 

I beregningen anvendes den efterfølgende periodes omsætning, til at beregne de gennemsnitlige 

nettodriftsaktiver i perioden. Primo nettodriftsaktiver estimeres herefter som gennemsnittet de 

beregnede gennemsnitlige nettodriftsaktiver. Det giver følgende nettodriftsaktiver i figur 7.4: 

 

Figur 7.4 Budgettering af NDA 

Budgettering af NDA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Nettoomsætning        1.496.342        1.538.976        1.613.961        1.724.091           1.842.038          1.984.573  

Aktivernes omsætningshastighed  2,4369 2,4369 2,4369 2,4369 2,4369 2,4369 

Gns. Netto driftsaktiver 674.593          631.543           662.314           707.507           755.909             814.400             879.552  

Primo netto driftsaktiver   653.068 646.928 684.911 731.708 785.155 846.976 

 

                                                 
217 www.statistikbanken.dk 

218 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 228. 



    

 

   

 

 

 

98 

 

7.2.3 Overskudsgrad fra salg før skat og beregning af fremtidigt driftsoverskud 

Som ved beregningen af nettodriftsaktiverne budgetteres der ikke på hver enkelt omkostningslinje i 

resultatopgørelsen. I stedet fokuseres der på budgettering af overskudsgraden fra salg før skat, som 

med fordel kan anvendes til at estimere de fremtidige driftsoverskud ved hjælp af de i forvejen 

budgetterede tal for omsætningen, se figur 7.5: 

 

Figur 7.5 Overskudsgrad 

OG fra salg før skat 2005 2006 2007 2008 2009 Gns. 

DO fra salg før skat           121.343            133.139            126.542            136.600              56.478   

Nettoomsætning        1.198.836         1.342.220         1.448.767         1.554.922         1.504.164   

OG fra salg før skat 10,12% 9,92% 8,73% 8,79% 3,75% 8,26% 

 

Beregningen af overskudsgraden fra salg før skat viser, at den har været begrænset faldende i 

perioden fra 2005 og frem til 2008 og herefter er faldet betydeligt i 2009 grundet større 

driftsomkostninger. Det forventes dog, at der efter den økonomiske krise, på baggrund af 

råvareindkøb fra Kina samt fokus på LEAN som nævnt i afsnit 4.5.1.3, vil kunne opnås et 

driftsoverskud på mellem 6 og 7 %. Det forventes ikke at driftsoverskuddet i budgetperioden vil 

kunne nå samme niveau som fra 2005-2008. Derfor budgetteres med en stigende overskudsgrad på 

6,5 %.  

 

Driftsresultatet vil på den baggrund tegne sig som vist i følgende figur 7.6: 

 

Figur 7.6 Budgettering af Driftsoverskud 

Budgettering af DO før skat 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Nettoomsætning    1.496.342     1.538.976     1.613.961     1.724.091       1.842.038          1.984.573  

Overskudsgrad fra salg før skat 5,00% 6,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 

Driftsoverskud fra salg før skat         74.817          92.339        104.907        112.066          119.732              128.997  

 

 

7.2.4 Budgettering af den effektive skatteprocent 

Grundet skattemæssige reguleringer til det driftsmæssige resultat før skat, vil den aktuelle 

skatteprocent i regnskabet sjældent være lig med selskabsskatteprocenten, som i 2009 er 25 %.
219

 

Af den grund beregnes den effektive skatteprocent for Flügger ud fra realiserede tal i den 

reformulerede resultatopgørelse jf. bilag 14. Da skattesatsen bl.a. skal anvendes på 

driftsoverskuddet, beregnes den effektive skatteprocent heraf således, se figur 7.7: 

                                                 
219 Selskabsskatteloven § 17, stk. 1. 
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Figur 7.7 Effektiv skatteprocent 

Effektiv skatteprocent 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit 

Driftsoverskud fra salg før skat       121.343                133.139            126.542            136.600              56.478   

Skat på driftsoverskud fra salg -30.089 -37.403 -38.308 -32.404 -24.759  

Effektiv skatteprocent. -24,80% -28,09% -30,27% -23,72% -43,84%  

Aktuel skatteprocent i året 28,00% 28,00% 28,00% 25,00% 25,00%  

Forskel på effektiv og aktuel skatteprocent -3,20% 0,09% 2,27% -1,28% 18,84% 3,34% 

  

Af figuren ses, det at den effektive skattesats hos Flügger har ligget både lidt over og under den 

aktuelle skatteprocent. I 2009 har den dog ligget væsentligt over primært grundet ikke 

fradragsberettigede tab på værdipapirer samt nedsættelse af skatteaktivet.
220

 Disse påvirker den 

reformulerede skat på driftsoverskud fra salg, da der ikke er foretaget en specifik skatteopgørelse 

ved reformulering af skatteomkostningen. 

 

For at bibeholde analyseperioden som forecast for budgetteringsperioden er valgt at tillægge den 

aktuelle skatteprocent 3 %, som den gennemsnitligt har ligget over jf. figur 7.7. Dette vælges for at 

imødekomme eventuelle fremtidige udsving, der måtte opstå i lighed med den foregående periode. 

Der budgetteres således med en effektiv skatteprocent på 28 %.  

 

Med den budgetterede skatteprocent beregnes det driftsmæssige overskud efter skat i figur 7.8: 

 

Figur 7.8 DO efter skat 

Budgettering af DO efter skat 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Driftsoverskud fra salg før skat        74.817          92.339        104.907        112.066          119.732             128.997  

Effektiv skatteprocent -28% -28% -28% -28% -28% -28% 

Driftsoverskud fra salg efter skat        53.868          66.484          75.533          80.687            86.207               92.878  

 

7.2.5 Budgettering af andet driftsoverskud 

Andet driftsoverskud i den reformulerede resultatopgørelse i bilag 14 indeholder poster som andre 

driftsindtægter og -omkostninger, samt egenkapitalreguleringer. Da egenkapitalreguleringerne, 

grundet store valutakursreguleringer af datterselskaberne i de øvrige skandinaviske lande i 2009, 

synes dette år at skille sig væsentligt ud i forhold til de fire øvrige i analyseperioden. Ser man derfor 

alene på de foregående 4 år viser det sig, at summen af egenkapitalreguleringer er næsten lig med 

nul. Da det for den kommende periode endvidere kan være svært at afgøre, hvorvidt der vil 

forekomme valutakurstab eller gevinster i forhold til Flüggers udenlandske datterselskaber, vælges 

                                                 
220 Flügger årsrapport 2009 side 37. 
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det at budgettere uden valutakursreguleringer og øvrige reguleringer over egenkapitalen. Der 

vælges af den grund udelukkende at budgettere med andet driftsoverskud i form af andre 

driftsindtægter og –omkostninger.  

 

Det kan som med andre poster, der ikke er specifikke eller forholdsvis lineære i deres udvikling, 

være svært at budgettere andet driftsoverskud. Derfor budgetteres det, som foreslået i teorien, ved at 

antage at det udgør en fast andel af nettoomsætningen.
 221

 

 

Figur 7.9 Historisk andet DO 

Historisk andet driftsoverskud 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit 

Nettoomsætning  1.110.862      1.198.836   1.342.220   1.448.767   1.554.922  - 

Andet driftsoverskud        1.910            2.340         6.906         3.599           (400) - 

Andel af nettoomsætningen 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,0% 0,22% 

 

Som det ses af figur 7.9 har andet driftsoverskud de sidste fem år gennemsnitligt udgjort 0,22 % af 

omsætningen. Der budgetteres derfor med samme procentsats i den fremtidige 5-årige budgettering, 

hvorved der opnås følgende i figur 7.10: 

 

Figur 7.10 Budgettering af andet DO 

Budgettering af andet driftsoverskud 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Nettoomsætning 1.496.342   1.538.976  1.613.961  1.724.091  1.842.038  1.984.573  

Andet driftsoverskud 3.292  3.386  3.551  3.793  4.052  4.366  

Skat af andet driftsoverskud  (922)  (948)  (994)  (1.062)  (1.135)  (1.222) 

Andet driftsoverskud efter skat 2.370  2.438  2.557  2.731  2.918  3.144  

 

 

7.2.6 Budgettering af finansiel gearing - herunder beregning af netto finansielle aktiver 

Som tidligere nævnt, har Flügger en negativ finansiel gearing. Den har i analyseperioden 

gennemsnitligt udgjort -0,145 hvilket ses af figur 7.11.  

 

Figur 7.11 Finansiel gearing 

Historisk finansiel gearing 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit 

Finansiel gearing -0,1576 -0,16514 -0,1755 -0,1504 -0,0779 -0,1453 

 

Da der ikke er opnået kendskab til andet, forventes det, at Flügger har i sinde at bibeholde sin lave 

risikoprofil og dermed fortsætte med samme kapitalstruktur i budgetperioden. 

                                                 
221 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 230. 
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Der budgetteres af den grund fremadrettet med en finansiel gearing på -0,145, dog med en 

regulering de første to år af budgetperioden til henholdsvis -0,08 og -0,10, således at den særligt 

lave finansielle gearing i år 2009 udlignes over to år. Det vil nu ved hjælp af de tidligere beregnede 

nettodriftsaktiver, være muligt at opstille en forventning til de netto finansielle aktiver i 

budgetperioden, se figur 7.12, ud fra forudsætningen:
222

 

 

𝑁𝐹𝐴𝑡 = − 1 −
1

1 + 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅𝑡
 × 𝑁𝐷𝐴𝑡   

 

Figur 7.12 NDA 

Budgettering af netto finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Finansiel gearing -0,0800 -0,1000 -0,1453 -0,1453 -0,1453 -0,1453 

Netto driftsaktiver 653.068 646.928 684.911 731.708 785.155 846.976 

Netto finansielle aktiver 56.789 71.881 116.447 124.403 133.490 144.001 

 

7.2.7 Budgettering af netto finansielle indtægter 

Flüggers finansielle indtægter har varieret betydeligt set over de sidste fem år. Det skyldes ikke 

mindst de regnskabsmæssige værdipapirgevinster og tab. Særligt de to sidste år i analyseperioden 

har værdipapirbeholdningen givet et stort udslag i det finansielle resultat, som har vist sig at være 

negativ trods virksomhedens netto finansielle aktiver.
223

  

 

For at danne en realistisk forventning til det finansielle resultat i budgetperioden er det derfor valgt 

at opdele budgetteringen heraf i henholdsvis valutakursreguleringer, værdipapirgevinster og 

renteindtægter/udbytter (da Flügger fører en strategi med finansielle aktiver, hvor der forventes et 

positivt finansielt resultat).   

 

7.2.8 Valutakursreguleringer af finansielle aktiver 

Det ses i den reformulerede resultatopgørelse, bilag 14 at valutakursreguleringerne i den 

analyserede periode fra 2005-2009 udgør en meget beskeden effekt på regnskabet, da gevinster og 

tab udgør tilnærmelsesvis tilsvarende beløb over den femårige periode. Samtidig vil det være 

omstændeligt at foretage en nøjagtig budgettering af disse kursgevinster og –tab, hvorfor der ses 

bort fra dem i budgetteringen.  

 

                                                 
222 Elling og Sørensen 2005, side 231. 

223 Se Bilag 14 - Reformulerede resultatopgørelser. 
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7.2.9 Renteindtægter og udbytter 

For at budgettere renteindtægter og –udbytter antages det, at overskudslikviditeten giver et afkast i 

renter og udbytter svarende til renten på en 10-årig statsobligation, som er fastlagt i afsnit 6.8.1.2 til 

at være 3,62 %. Det giver et afkast som vist i figur 7.13. 

 

Figur 7.13. Budgettering af renter og udbytter 

Budgettering af afkast på finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Netto finansielle aktiver 56.789 71.881 116.447 124.403 133.490 144.001 

Renter og udbytte af NFA       2.056        2.602         4.215         4.503         4.832                 5.213  

 

7.2.10 Gevinst og tab aktier 

Da Flügger har investeret en del af deres kapital i værdipapirer, herunder hovedsaligt aktier, opnås 

herfra enten en gevinst eller et tab. I løbet af de seneste 5 år har værdireguleringen af 

værdipapirerne været meget svingende, fra en gevinst på 20 mio. kr. til et tab på 24 mio. kr.
224

 Fra 

Danmarks statistik er indhentet aktieindeks for alle aktier på OMX fra december 1995 til maj 2009.  

 

Figur 7.14 Historisk aktieindeks225  

 

 

Ved brug af dataarket for grafen er der i figur 7.14 foretaget en beregning af den årlige udvikling i 

procent fra 1995 til 2008 vist i figur 7.15: 

  

                                                 
224 Se bilag 14 – Reformulerede resultatopgørelser. 

225 Kilde: www.danmarksstatistik.dk - kapitalmarked – aktiekurser. 
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Figur 7.15 Historisk aktieudvikling 
Aktieudvikling 
fra graf 

1995
M12 

1996
M12 

1997
M12 

1998
M12 

1999
M12 

2000
M12 

2001
M12 

2002
M12 

2003
M12 

2004
M12 

2005
M12 

2006
M12 

2007
M12 

2008
M12 

Genne
msnit 

Indeks 100 130 184 175 214 248 212 167 217 263 368 423 447 228   

Udvikling   30% 42% -5% 22% 16% -15% -21% 30% 21% 40% 15% 6% -49% 10% 

 

Udviklingen i aktieindekset viser en gennemsnitlig årlig udvikling på 10 %. På den baggrund 

antages det at Flüggers værdipapirbeholdning vil udvikle sig tilsvarende over tid, hvorfor der 

budgetteres med en årlig gevinst fra værdistigning på værdipapirer på 10 %. 

 

For at kunne beregne den årlige gevinst for Flügger i budgetperioden anslås 

værdipapirbeholdningens andel af de samlede finansielle aktiver som vist i figur 7.16: 

 

Figur 7.16 Værdipapirandel af NFA 

Værdipapirandel af NFA 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit 

Gennemsnitlige netto finansielle aktiver 90.287 105.112 122.488 113.406 57.019   

Gennemsnitlig værdipapirbeholdning 79.343 86.546 107.081 94.967 55.398   

Værdipapirandel af NFA 88% 82% 87% 84% 97% 88% 

 

På baggrund af ovenstående antagelser er de samlede finansielle indtægter beregnet i figur 7.17: 

 

Figur 7.17 Budgettering af afkast på NFA 

Budgettering af afkast på finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Netto finansielle aktiver 56.789 71.881 116.447 124.403 133.490 144.001 

Værdipapirbeholdning 49.974 63.255 102.473 109.475 117.471 126.721 

Likvidbeholdning 6.815 8.626 13.974 14.928 16.019 17.280 

Renter og udbytte af NFA 2.056 2.602 4.215 4.503 4.832 5.213 

Gevinst af værdipapirer 4.997 6.326 10.247 10.947 11.747 12.672 

Finansielt resultat før skat 7.053 8.928 14.463 15.451 16.579 17.885 

Skat af finansielt resultat (28%) -1.975 -2.500 -4.050 -4.326 -4.642 -5.008 

Finansielt resultat efter skat 5.078 6.428 10.413 11.125 11.937 12.877 

 

Alle elementer af budgettet er nu opstillet. Det samlede budget for Flügger kan ses i bilag 16. 
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7.3 Sammenfatning, Budgettering 

 

For at opstille et realistisk budget for Flügger er der budgetteret ud fra overordnede regnskabsposter 

over en 5-årig periode. 

 

Ved fastlæggelse af budgettet er der anvendt forudsætninger i relation til Flüggers historiske data, 

samt den forventede udvikling ved inddragelse af erfaringer fra rapportens foregående analyser.  

 

Omsætningen er budgetteret pr. produktgruppe, fordi det jf. afsnit 4.4 er konstateret at 

produktgrupperne påvirkedes forskelligt af konjunkturerne. Budgetteringen viser en gennemsnitlig 

årlig omsætningsstigning i budgetperioden på ca. 5 %.  

 

På baggrund af omsætningen er Flüggers samlede omkostninger estimeret ud fra en budgetteret 

overskudsgrad. Desuden er den effektive skatteprocent estimeret på baggrund af Flüggers historiske 

tal. 

 

Det er valgt ikke at budgettere med valutakursreguleringer, da de historisk set har vist sig at udligne 

hinanden over en flerårig periode. 

 

Driftsaktiverne er estimeret ud fra nettoomsætningen og en budgetteret omsætningshastighed. 

Dernæst er en budgetteret finansiel gearing lagt til grund for budgetteringen af de finansielle 

aktiver. 

 

Til at beregne afkastet på de finansielle aktiver er anvendt den gennemsnitlige udvikling i OMX 

aktieindeks fra 1995-2009, sammenholdt med en renteindtægt på overskudslikviditet som forventes 

at følge den risikofrie rente. 
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8 Værdiansættelse 

8.1 Indledende værdiansættelse af Flügger  

Med et fastlagt budget er fundamentet for værdiansættelsen lagt. Foruden budgettet skal der dog 

fastsættes et par væsentlige faktorer for endeligt, at kunne beregne værdien af virksomheden. 

  

8.2 Flüggers vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

I denne henseende skal Flüggers kapitalomkostninger, WACC, estimeres. Disse udtrykker det 

afkast som Flügger minimum skal have fra den investerede kapital fra både aktionærer og 

finansielle aktiver. I værdiansættelsen anvendes WACC ved tilbagediskontering af fremtidige 

pengestrømme til nutidsværdi.
226

 Overordnet indgår der 4 hovedelementer i beregningen af WACC:  

 Kapitalstrukturen 

 Kapitalomkostninger på gælden (afkast på finansielle aktiver) 

 Selskabsskat 

 Ejernes afkastkrav 

 

Hos Flügger anvendes dog ikke ”kapitalomkostninger på gælden” men i stedet ”afkast på finansielle 

aktiver”, grundet kapitalstrukturen uden gældsfinansiering. På den baggrund tager formlen for 

WACC følgende form
227

: 

 

faNDA

NFA

eNDA

E

k
V

V
k

V

V
WACC 

0

0

0

0

 

 

Hvor: 

V0
E  

= markedsværdien af egenkapitalen 

V0
NDA

 = markedsværdien af virksomheden 

ke  = ejernes afkastkrav 

V0
NFF

 = markedsværdien af netto finansielle forpligtelser 

Kfa = afkast på finansielle aktiver 

                                                 
226 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 54. 

227 Sørensen, Ole m.fl., 2005, side 55. 
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8.2.1 Ejernes afkastkrav 

Ved vækstanalysen tidligere i analysen blev ejernes afkastkrav estimeret ved anvendelse af CAPM-

modellen. Der blev her estimeret en værdi på:  

 

𝑘𝑒 = 3,62% + 0,72 × 4,5% = 6,86%  

 

8.2.2 Kapitalstruktur 

Ved kapitalstrukturen i WACC er der tale om forholdet mellem markedsværdierne af gæld og 

egenkapital hos Flügger.  

 

Flügger har som nævnt en kapitalstruktur med netto finansielle aktiver. Fordelingen mellem 

finansielle aktiver og egenkapital udgør følgende:  

 

Figur 8.1 Kapitalstruktur Flügger 2009228 

 Kapitalstruktur 1.000 DKK Procentvis fordeling 

Gæld (NFF) -15.709 -2,33% 

EK 689.928 102,33% 

 

Denne negative gældsandel som Flügger havde i 2009, er ikke et enkeltstående tilfælde, da der kan 

konstateres samme negative fordeling de sidste 5 år.  

 

8.2.3 Afkastkrav på finansielle aktiver 

Det forventede afkast på de finansielle aktiver er budgetteret i afsnit 7.2.10 på baggrund af den 

historiske udvikling i OMXs’ aktieindeks, samt den risikofri rente. På baggrund af de budgetterede 

finansielle aktiver opnås et afkast på de finansielle aktiver efter skat på 8,94 %, som vist i figur 8.2: 

 

Figur 8.2 Budgettering af afkast på finansielle aktiver 

Budgettering af afkast på finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 Terminalværdi 

Netto finansielle aktiver 56.789 71.881 116.447 124.403 133.490 144.001 

Finansielt resultat efter skat 5.078 6.428 10.413 11.125 11.937 12.877 

Afkast i procent 8,94% 8,94% 8,94% 8,94% 8,94% 8,94% 

 

 

                                                 
228 Flügger årsrapport 2008/09. 
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8.3 Estimering af WACC 

Efter alle komponenter i WACC er blevet bestemt, kan udregningen af Flüggers vejede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger foretages: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
990.977

846.976
× 6,86% −  

144.001

846.976
× 8,94% = 6,51% 

 

8.4 Valg af værdiansættelsesmodel 

At foretage en værdiansættelse af enten hele virksomheden eller dens aktier, er altid aktuelt på et 

dynamisk marked. Dette skyldes ikke mindst behovet hos investorer, hvis indtjeningsevnen hos 

virksomheden af den ene eller anden årsag ændres. Da Flügger er et børsnoteret selskab, vil der 

være behov for løbende værdiansættelse af selskabets aktier. Ved en regelmæssig værdiansættelse 

vil aktiekursen derfor afspejle det seneste skøn over virksomhedens og aktiens værdi. For at kunne 

værdiansætte Flügger er det derfor nødvendigt at fastlægge hvilken model, der er mest anvendelig 

til formålet.  

 

8.4.1 Beskrivelse af værdiansættelsesmodeller 

Der findes grundlæggende 4 forskellige kategorier af værdiansættelsesmodeller, jf. figur 8.3. Der 

skelnes mellem kategorierne: kapitalværdibaserede, relativt baserede, substansværdibaserede og 

optionsmodeller.  

 

Figur 8.3 Værdiansættelsesmodeller229 

 
                                                 
229 Kilde: Egen tilvirkning, data fra Plenborg, Thomas, 2000. 
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8.4.1.1 Substansværdimodeller 

Substansværdimodeller anvendes primært ved likvidation af et selskab,
230

 hvilket ikke anses at være 

aktuelt for Flügger. 

 

8.4.1.2 Optionsmodeller 

Optionsmodeller anvendes primært ved virksomheder, hvor der er stor usikkerhed omkring den 

fremtidige udvikling ved eksempelvis forsknings og udviklingsprojekter.
231

 Selvom Flügger lægger 

stor vægt på innovationsdelen, er kerneområdet forsat på de eksisterende produkter ”maling og 

træbeskyttelse”, hvorfra hovedparten af omsætningen stammer. Derfor anses optionsmodellerne 

ikke som værende aktuelle for Flügger. 

 

8.4.1.3 Relative værdiansættelsesmodeller 

De relative værdiansættelsesmodeller anvendes til at vurdere, om værdien af et selskab er relativt 

højere/lavere end sammenlignelige selskaber.
232

 Dette forudsætter, at man kan give et skøn over det 

kommende års overskud samt diverse multipler fra sammenlignelige selskaber. Det vurderes, at det 

vil være vanskeligt at finde sammenlignelige selskaber, der har samme risiko, rentabilitet og 

vækstmuligheder som Flügger har, hvorfor det heller ikke ønskes at anvende relative 

værdiansættelsesmodeller.  

 

8.4.1.4 Kapitalværdibaserede modeller  

De kapitalværdibaserede modeller tager udgangspunkt i de udarbejdede budgetter samt 

kapitalomkostningerne. Der vil altid være usikkerhed forbundet med at estimere 

proformaregnskaber, men det vurderes, at usikkerheden er mindre her, end ved at anvende en relativ 

værdiansættelsesmodel, hvor der tages udgangspunkt i konkurrenterne.
233

 Til værdiansættelsen af 

Flügger er det derfor valgt at følge en kapitalbaseret model. Af de nævnte modeller i figur 8.2 er det 

valgt at følge DCF-modellen. Den beregner værdien på selskabsniveau, hvilket også er hensigten 

med rapporten i forbindelse med at klarlægge værdistigningen af virksomheden ved en eventuel 

afnotering.  

 

                                                 
230 FSR, 2002, side 16. 

231 FSR, 2002, side 17. 

232 Plenborg, Thomas, 2000. 

233 Plenborg, Thomas, 2000. 
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8.4.2 DCF-modellen 

DCF-modellen giver et resultat svarende til den aktuelle værdi af virksomheden. I modellen anskues 

virksomhedens samlede cash flows (FCFF). Nedenstående model viser formlen for DCF-

modellen:
234

 

 

𝐸𝑉0 = 
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

∞

𝑡=1

+ 𝑁𝐹𝐴 

 

Hvoraf: 

EV0 = Estimeret værdi af virksomheden 

FCFF = Frit cash flow 

WACC = Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger tidligere estimeret til = 6,51 % 

NFA = Bogført værdi af netto finansielle aktiver 

 

 

8.5 Værdien af Flügger – Basis scenarie 

På baggrund af det estimerede budget, beskrevet i afsnit 7 vedlagt i bilag 16, er bestemt følgende 

værdi for Flügger ved anvendelse af DCF-modellen: 

 

Figur 8.4 Værdiansættelse ved Basis scenarie 

Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows   72.662 66.171 33.197 28.460 26.034 733.138 

Bogført værdi af NDA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 975.372 
     

  

Antal aktier i alt (1.000 stk.) 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 325             

 

Som det ses i figur 8.4 opnås en samlet virksomhedsværdi for Flügger pr. 31.07.2009 på 975 

mio.kr., hvilket svarer til 325 kr. pr. aktie. 

 

Ifølge OMX er værdien af Flügger-aktien pr. 31.07.2009 255 kr. pr. aktie
235

. Det antyder, under 

henvisning til den estimerede værdi ovenfor, at den officielle kursværdi er noget undervurderet. Der 

kan være flere årsager til dette – herunder det aktuelle aktiemarkeds påvirkning af den verserende 

                                                 
234 Plenborg, Thomas, 2000, side 7. 

235 www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3315 
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økonomiske krise, samt det faktum at Flüggers aktie handles sjældent i forhold til øvrige aktier, som 

det er nævnt i afsnit 2.2. Den aktuelle aktiekurs synes således at halte noget efter forventningen. 

 

8.6 Følsomhedsanalyse 

Da budgetteringen og dermed værdiansættelsen af Flügger, trods en nærmere analyse af Flüggers 

virksomhed gennem rapporten, stadig indeholder en hvis grad af usikkerhed, vil den beregnede 

værdi søges verificeret ud fra en følsomhedsanalyse. Der foretages i følsomhedsanalysen en 

opstilling af et ”best case”- og ”worst case”-scenarie i forhold til det udarbejdede basisbudget. På 

den baggrund analyseres det, hvilken værdi aktien vil repræsentere, såfremt væksten og 

overskudsgraden øges eller reduceres, som det kan tænkes i henholdsvis bedste eller værste tilfælde. 

 

8.6.1 Værdien af Flügger – Best case scenario 

I ”best case”-scenariet forventes en omsætningsvækst på 2 % mere pr. år end der er budgetteret med 

i basis-scenariet, samtidig med at overskudsgraden øges med 1 % i alle år. 

Forudsætningerne for ”best case”-scenariet bunder i en forventning om mere markant vækst på 

Flüggers sekundære markeder Polen og Kina
236

, samt yderligere organisk vækst i Sverige og Norge. 

Derudover en øget overskudsgrad som følge af flere råvareindkøb i Kina
237

, sammenholdt med øget 

effektivisering efter implementeringen af LEAN
238

. Budgettet i ”best case scenario”, indsat i bilag 

17, viser således at Flüggers udbyttebetaling i sidste budgetår øges fra ca. 37 mio.kr. til 51 mio.kr. 

ved dette scenarie. Ved en værdiansættelse efter DCF-modellen medfører de øgede forventninger i 

”best case”-scenariet en aktiekurs på 432 kr. pr. aktie jf. figur 8.5. Det svarer til 33 % mere end 

basisscenariet. 

 

Figur 8.5 Værdiansættelse ved ”best case scenario” 

Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows   72.914 61.717 33.474 29.171 29.854 1.053.234 

Bogført værdi af NDA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 1.296.073 
     

  

Antal aktier i alt (1.000 stk.) 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 432             

                                                 
236

 Se afsnit 4.1.1.1. 

237
 Se afsnit 4.2.3. 

238
 Se afsnit 4.5.1.3. 
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8.6.2 Værdien af Flügger – Worst case scenario 

I ”worst case”-scenariet forventes en årlig udvikling i omsætningen på 2 % mindre end i basis-

scenariet samtidig med at overskudsgraden reduceres med 1 % i alle budgetperiodens år. Hertil er 

forudsætningerne, at der ikke i lige så høj grad erobres markedsandele i Sverige og Norge, hvorfor 

den organiske vækst udsættes nogle år. Som en naturlig følge heraf forventes en lavere 

overskudsgrad, da Flügger som tidligere nævnt har en betydelig andel faste omkostninger. Worst 

case-budgettet, indsat i bilag 18, viser at der i 2015 forventes en udbyttebetaling på ca. 30 mio.kr. i 

forhold til 37 mio.kr. i basis-scenariet. 

 

Forudsætningerne omkring Flüggers ”worst case scenario” medfører en værdi efter DCF-modellen 

på 264 kr. pr. aktie, hvilket er ca. 19 % lavere end ved basis-scenariet. Værdiberegningen ses i figur 

8.6 nedenfor. 

 

Figur 8.6 Værdiansættelse ved ”worst case scenario” 

Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows   64.208 62.271 31.344 26.201 25.830 564.951 

Bogført værdi af NDA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 790.514 
     

  

Antal aktier i alt (1.000 stk.) 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 264             

 

8.6.3 Vurdering af værdiansættelse ved basis-scenarie 

Opstilling af de to scenarier ”best case” og ”worst case” viser, at sandsynlige reguleringer i 

omsætningsvæksten og overskudsgraden som følge af enten øget eller reduceret vækst på de nævnte 

geografiske markeder, medfører et forholdsvis tilsvarende modsatrettet udsving i aktiekursen i 

forhold til basisscenariet.  

 

Værdierne har vist, at Flüggers aktie bør ligge i intervallet mellem 264 og 432 kr. pr. aktie, hvor 

basis-scenariet viser en aktieværdi på 325 kr. pr. aktie.  

 

Ifølge OMX er kursen pr. 31.07.2009 255 kr. pr. aktie, hvorfor det må konkluderes at Flüggers aktie 

er undervurderet. 

 

På trods af den aktuelle aktieværdi på 255 kr. pr. aktie synes den estimerede værdi i basis-scenariet 

på 325 kr. pr. aktie at udvise et realistisk billede af Flüggers virksomhed, ikke mindst begrundet i 



    

 

   

 

 

 

112 

 

erfaringen om, at Flüggers aktie har tendens til at halte efter vurderingen. Det antyder samtidig, at 

markedet synes at have undervurderet den aktuelle aktiekurs. 

 

8.7 Værdi af Flügger efter en eventuel afnotering i år 2010 

Der blev i børsafsnittet set på hvilke fordele og ulemper Flügger har ved at være børsnoteret. Dette 

gav anledning til at udvide basisscenariet ved at foretage en værdiansættelse af Flügger ud fra 

forudsætningen om, at der foretages en afnotering af selskabet fra OMX i år 2010. I den forbindelse 

anvendes basis-budgettet med en korrektion for den årlige omkostningsbesparelse på 5.926.250 

kr,
239

 som det er fastslået i afsnit 5.6, at Flügger vil kunne opnå ved at lade selskabet afnotere. 

Udover besparelsen korrigeres basis-budgettet for engangsomkostningen til selve afnoteringen, som 

er estimeret til at udgøre 178.750 kr.
240

 

 

Det opstillede budget for scenariet, vist i bilag 19, udviser en udbyttebetaling i 2015 på ca. 41 

mio.kr., hvilket er ca. 11 % mere end de 37 mio. kr. i basis-scenariet. 

 

Omkostningsbesparelserne vil ved værdiansættelse efter DCF-modellen give en virksomhedsværdi 

pr. 31.07.2009 på 1.094 mio.kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 365 kr., som det er vist i figur 8.7. 

 

Figur 8.7 Værdiansættelse af Flügger ved afnotering i år 2010 

Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows 76.547 69.933 41.538 36.600 29.147 824.607 

Bogført værdi af NFA 15.709 
    

  

Virksomhedsværdi i alt 1.094.082 
    

  

Antal aktier i alt (1.000 stk.) 3.000 
    

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 365           

 

Ved en afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen i år 2010 ses det således, at Flüggers 

virksomhedsværdi forøges med 118.710 t.kr. i forhold til basis-scenariet, hvor Flügger antages at 

forblive børsnoteret. Det betyder, at en afnotering vil kunne forøge aktiekursen fra 325 kr. til 365 

kr., hvilket svarer til en værdistigning for ejerne på ca. 12 %.  

 

                                                 
239 Se bilag 7 om børsrelaterede omkostninger. 

240 Se bilag 8 om afnoteringsomkostninger. 
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8.8 Sammenfatning, Værdiansættelse 

Det er konstateret at Flüggers kapitalstruktur er anderledes end de fleste virksomheders i kraft af, at 

de ikke er finansieret via fremmedkapital. En kapitalstruktur uden brug af fremmedkapital medfører 

en alternativ beregning af virksomhedens WACC, hvor der i stedet for indregning af 

kapitalomkostninger på gæld, anvendes et forventet afkast på finansielle aktiver. Estimering af 

WACC resulterer i en diskonteringsfaktor på 6,51 %. 

 

Ved gennemgang af de fire typer af værdiansættelsesmodeller  

 optionsmodeller 

 substansværdimodeller 

 relative værdiansættelsesmodeller 

 kapitalværdibaserede modeller  

er den kapitalværdibaserede model fundet mest anvendelig. Blandt disse er valgt DCF-modellen, da 

den bestemmer en værdi af hele virksomheden, ud fra estimerede tilbagediskonterede cash flows.  

 

Med udgangspunkt i de fastlagte budgetter fra budgetafsnittet og den valgte værdiansættelsesmodel 

er Flüggers virksomhedsværdi beregnet til at være 975 mio.kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 325 

kr. 

 

Den beregnede virksomhedsværdi er valideret via en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen tager 

udgangspunkt i scenarierne best- og worst case, hvor forudsætningerne omkring omsætningsvækst 

og overskudsgrad er reguleret i forhold til basisscenariet. Følsomhedsanalysen viser, at Flüggers 

aktiekurs pr. 31.07.2009 bør ligge indenfor intervallet 265 kr. – 432 kr. 

 

Den estimerede aktiekurs i basisscenariet er sammenlignet med den aktuelle kurs pr. 31.07.2009, 

som er 255 kr., hvilket giver en indikation af, at Flüggers aktie på daværende tidspunkt var 

undervurderet. Det understøttes endvidere af, at Flüggers aktiekurs pr. 31.08.2009 (310 kr.
241

) 

nærmer sig den estimerede kurs pr. 31.07.2009 på 325 kr. 

 

                                                 
241

 www.cse.dk 
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Som det er estimeret i børsafsnittet, har Flügger en årlig omkostning på 5,9 mio.kr. vedrørende 

børsforhold. På baggrund af konklusionen omkring Flüggers forholdsvis beskedne fordele ved at 

være børsnoteret, er der opstillet et budget, der med udgangspunkt i basis-scenariet forudsætter en 

afnotering af Flügger i 2010. En værdiansættelse ved dette budgetscenarie viser at Flüggers 

virksomhedsværdi pr. 31.07.2009 stiger fra 975 mio.kr. til 1.094 mio.kr. som følge af en forventet 

afnotering af selskabets aktier i år 2010. Det vil således medføre en stigning fra 325 kr. til 365 kr. 

pr. aktie. 
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9 Konklusion 

Rapporten er udarbejdet med det overordnede formål at belyse problemstillingen 

”Er det, på baggrund af en analyse af Flüggers reelle værdi, økonomisk fordelagtigt for Flügger 

fortsat at været noteret på NASDAQ OMX Copenhagen?” 

 

Spørgsmålet er drevet af tesen om, at mange virksomheder ikke har fokus på omkostningerne 

forbundet med en fortsat børsnotering, og derfor ikke revurderer udbyttet af en sådan.  

 

For at kunne belyse problemstillingen, er der foretaget en analyse med udgangspunkt i Flügger-

koncernens situation pr. 31.07.2009. 

 

Analysen viser, at Flüggers største marked er Danmark, hvor de med en markedsandel på ca. 30 % 

forventes en fortsat konsolidering. På Flüggers to sekundære markeder, Sverige og Norge, er 

markedsandelene på henholdsvis 17 % og 8 %, med gode muligheder for organisk vækst.  

 

Ved en analyse af Flüggers primære konkurrenter konkluderes, at de geografiske markeder i 

Skandinavien domineres af få store spillere, som samlet set dækker 70-75 % af markederne. Det 

viser sig desuden at Flüggers konkurrenter enten er børsnoterede gennem et moderselskab eller slet 

ikke børsnoterede. Da den norske producent Jotun A/S, som er markant førende på det norske 

marked, stadig er privatejet, kan det konkluderes, at en børsnotering ikke er nødvendig for at kunne 

begå sig i Flüggers branche.  

 

Via den strategiske analyse af Flügger vurderes det, at selskabet samlet set følger konjunkturerne i 

markedet. Dog fremgår det at Flüggers primære produktgruppe - maling og træbeskyttelse - er 

mindre følsom overfor konjunkturændringer end selskabets øvrige produktgrupper. Det skyldes 

formentlig, at der altid er behov for maling og træbeskyttelse til vedligeholdelse. Endvidere kan det 

konkluderedes af analysen, at leverandørernes forhandlingsstyrke holdes på et moderat niveau, 

grundet Flüggers ambition om ikke at være afhængig af enkelte leverandører, men i stedet at have 

flere leverandører af samme varetyper. Leverandørernes forhandlingsstyrke kan endvidere 

reduceres yderligere som følge af Flüggers strategi om at etablere en logistikafdeling i Kina til 

indkøb af råvarer. 
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Siden Flügger lod sig børsnotere i 1983 har motiverne til at være noteret på børsen ændret sig. Dette 

skyldes primært, at Flügger ikke længere spekulerer i virksomhedsopkøb, og derved ikke længere 

har behov for at hente kapital via børsen. Det betyder, at hovedmotiverne ved at forblive børsnoteret 

er ønsket om at opnå PR-værdi samt professionalisme i ledelses- og bestyrelsesarbejdet. Det blev 

dog erfaret ved analysen af Jotun samt analyse af 3 andre store privatejede koncerner, at der sagtens 

kan skabes professionalisme i privatejede virksomheder. 

 

Med udgangspunkt i Flüggers administrationsomkostninger samt gebyrer til NASDAQ OMX 

Copenhagen er der opstillet et budget over selskabets årlige omkostninger forbundet med at være 

børsnoteret. Ud fra dette estimeres Flüggers årlige omkostninger ved at være børsnoteret til ca. 5,9 

mio.kr.. Det virker umiddelbart som en meget høj pris at betale for de få fordele, som selskabet 

drager ved at være på børsen. 

 

Da omkostningerne ved at være børsnoteret synes for høje i forhold til udbyttet, er der også opstillet 

et budget over omkostningen ved en eventuel afnotering af Flügger i år 2010. Da disse kun 

estimeres til at udgøre en engangsomkostning på 180 t.kr. konkluderes det, at denne omkostning 

ikke bør afholde selskabet fra at se en afnotering som en mulighed.  

 

På baggrund af analysen af interessenterne til Flüggers børsnotering, vurderes det, at direktionen og 

bestyrelsen har personlige interesser i at selskabet forbliver børsnoteret. Derudover vurderes det, at 

de eksterne konsulenter - bl.a. advokater og revisorer – der er tilknyttet virksomheden, ligeledes kan 

have en interesse i at vejlede selskabet til at forblive børsnoteret. Formodningen om at selskaber 

ikke har fokus på omkostningerne eller lader sig forblænde af statussen ved en børsnotering synes 

derfor bekræftet, idet interessenternes motiver i overvejende grad synes at være personlige. 

 

Ved en analyse af ulemperne ved at være børsnoteret vurderedes det, at Flügger ved en afnotering 

vil have bedre mulighed for at fokusere på langsigtede målsætninger. Det skyldes, at koncernen ved 

en afnotering ikke længere vil være presset af aktiemarkedet til at fokusere på aktiekursen på kort 

sigt.  

Der er på baggrund af en detaljeret regnskabsanalyse af Flügger, med inddragelse af væsentlige 

strategiske forhold, opstillet et budget over selskabets overordnede regnskabsposter for de 

kommende 5 regnskabsår. 
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Det bemærkes, at Flügger har en kapitalstruktur uden finansiering ved fremmedkapital. Dette 

medfører, at Flügger har en lav finansiel risiko, da der ikke er nogen væsentligt påvirkning af 

renteudsving. Dette påvirker selskabets WACC negativt og dermed estimering af 

virksomhedsværdien i positiv retning. Estimering af WACC resulterede i en diskonteringsfaktor på 

6,51 %. 

 

Til værdiansættelsen af Flügger blev DCF-modellen valgt, da den udtrykker en værdi for hele 

virksomheden. Værdiansættelsen af Flügger pr. 31.07.2009 viser en samlet virksomhedsværdi på 

975 mio.kr. svarende til en aktiekurs på 325 kr. Værdiansættelsen er valideret i kraft af en 

følsomhedsanalyse, som viser, at aktiekursen pr. 31.07.2009 bør ligge i intervallet 265 kr. – 432 kr. 

pr. aktie. 

 

Med udgangspunkt i det estimerede kursinterval fra følsomhedsanalysen konkluderes, at den 

aktuelle kurs pr. 31.07.2009 på 255 kr. er undervurderet. Ved opjustering til rapportens estimerede 

kurs pr. 31.07.2009 på 325 kr. svarer det til en præmie på ca. 27 %, hvilket må siges at være en 

betydelig opjustering. 

 

Da Flüggers omkostninger ved at være børsnoteret synes høje i forhold til udbyttet, er der opstillet 

et scenarie, der omhandler en afnotering af Flügger i år 2010. Der er derfor foretaget en 

værdiansættelse med korrektion for de årlige børsrelaterede omkostninger samt 

engangsomkostningen ved afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen. Resultatet af denne 

værdiansættelse viser en virksomhedsværdi pr. 31.07.2009 på 1.094 mio.kr. og dermed en aktiekurs 

på 365 kr. pr. aktie. Ud fra dette forventes Flüggers værdi pr. 31.07.2009 forhøjet med 119 mio.kr. 

ved beslutning om afnotering i år 2010. Det svarer til en stigning på ca. 12 % i aktiekursen i forhold 

til scenariet hvor Flügger fortsat ønsker at være noteret på børsen. En stigning i den størrelsesorden 

må i høj grad være interessant for aktionærerne. Derfor anbefaler vi Flügger en afnotering fra 

NASDAQ OMX Copenhagen. 

 

På baggrund heraf konkluderer vi endvidere, at det ikke er økonomisk fordelagtigt for Flügger at 

forblive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. 
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10 Perspektivering 

For at bevare fokus på hovedproblemstillingen er der flere forhold, som der afgrænses fra at 

analysere på i denne rapport. Dog synes enkelte forhold relevante at inddrage. 

 

I budgetteringen af Flüggers regnskabstal for de kommende 5 år er det forudsat, at selskabets 

kapitalstruktur består af egenkapital og netto finansielle aktiver. Dette synes dog ikke 

hensigtsmæssigt under den forudsætning, at afkastet fra driften er større end fra de finansielle 

aktiver. Det synes i stedet mere hensigtsmæssigt at investere overskudslikviditeten i driften, så der 

kan opnås fuldt udbytte af den, eller alternativt udbetale den til ejerne. 

 

I det budget, der tager udgangspunkt i en afnotering af Flügger i år 2010, er det forudsat at 

besparelserne ved ikke at skulle afholde børsrelaterede omkostninger blot indtægtsføres. Det 

vurderes dog, at der kan opnås større nytteværdi ved at anvende besparelsen aktivt frem for blot at 

indtægtsføre den. Som følge af Flüggers strategiske muligheder i Sverige og Norge, samt i Asien, 

synes der her at være gode muligheder for et forøget afkast, såfremt der investeres i en øget 

markedsføringsindsats og eventuelt udbygning af distributionsnetværket.  

 

Det er ligeledes i scenariet med en afnotering af Flügger i år 2010 antaget, at alle aktionærer 

bibeholder deres Flügger-aktier ved selskabets afnotering. Det vil i praksis næppe være tilfældet for 

alle aktionærer, som følge af aktiens lavere omsættelighed efter en afnotering. I stedet vil der skulle 

finansieres et tilbagekøb af en ukendt del af selskabets aktier, som det er nævnt ved den eventuelle 

omkostning i bilag 8. Det vil kræve en alternativ finansieringskilde.  

 

Som følge af en eventuel afnotering fra Børsen kan der - ligeledes i forbindelse med reduceret 

likviditet af Flüggers aktier - forventes at opstå badwill fra øvrige potentielle aktieinvestorer. Det 

kan i praksis betyde, at aktiemarkedets respons på afnoteringen medfører et fald i kursværdien og 

deraf virksomhedsværdien. 

 

Inden en eventuel fremtidig afnotering af selskabet anbefales det derfor Flügger, at sikre at aktierne 

allokeres hos få store aktionærer, som samtidig er langsigtede investorer. Ved at aktionærerne 

ønsker at beholde selskabets aktier i lang tid, undgås et større fald i aktiekursen på grund af den 
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reducerede omsættelighed. Alternativt bør en eventuel afnotering foretages med henblik på at 

afhænde selskabet - med gevinst for øje - til en større konkurrent eller en kapitalfond, som har 

mulighed for at overtage alle aktierne. 

 

Da det er konkluderet, at Flüggers estimerede værdi ligger væsentligt over den aktuelle 

markedsværdi pr. 31.07.2009 vurderes det, at Flügger netop er et potentielt emne som investering 

for en større konkurrerende virksomhed eller en kapitalfond. Det understreges ikke mindst af, at den 

beregnede virksomhedsværdi pr. 31.07.2009 ved afnotering i år 2010 er betydeligt højere end den 

aktuelle virksomhedsværdi pr. 31.07.2009. I forhold til den aktuelle aktiekurs, vil der ved en 

afnotering kunne ske en stigning fra 255 kr. pr. aktie til 365 kr. pr. aktie. Denne stigning synes 

meget relevant for en potentiel køber. 
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12 Bilag 

Bilag 1
242

 

Markedsandele fordelt på lande: 

Bilag 1.1: Danmark 2004 

 

Bilag 1.2: Danmark 2005 

 

Bilag 1.3: Danmark 2006 

 

Bilag 1.4: Danmark 2007 

                                                 
242 Data hentet i Flügger årsrapporter 2004-2007 
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Bilag 1.5: Sverige 2004 

 

Bilag 1.6: Sverige 2005 

 

 

Bilag 1.7: Sverige 2006 
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Bilag 1.8: Norge 2004 

 

Bilag 1.9: Norge 2005 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1.10: Norge 2006 
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Bilag 1.11: Norge 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

   

 

 

 

128 

 

Bilag 2 

Motiver for afnotering fra OMX perioden 2004-2008
243

 

 

 

Bilag 3 

Sammenligning af Flügger med ikke børsnoterede selskaber
244

 

Sammenligning af Flügger med ikke børsnoterede virksomheder   

  Flügger Danisco Lego IKEA 

Vision 

Flügger prioriterer at være en 
international udbyder af 
bygningsmaling og produkter 
til overfladebehandling 

Danisco har en vision om 
at blive "first choice" som 
leverandør af biobaserede 
ingredienser 

Det er Legos formål, at 
levere ”den gode leg”, som 
udvikler børn til at være 
bedre rustet til fremtidens 
udfordringer. Deres fortsatte 
vision er at inspirere børn til 
at udforske og udfordre 
deres egne kreative 
muligheder. 

IKEAs vision er at skabe en 
bedre hverdag for 
mennesker, gennem et 
produktsortiment med fokus 
på godt design, høj 
funktionalitet og ikke mindst 
lave priser, der gør at så 
mange som muligt har råd til 
det 

Strategi 

Højt aktivitetsniveau i 
Skandinavien 
 
Ekspansion udenfor 
Skandinavien 
 
At tænke og handle mere 
effektivt 

Daniscos strategi er at 
skabe værdi gennem 
organisk og akkvisitiv 
vækst ved at udnytte og 
styrke sin markedsadgang, 
applikationer og 
teknologiplatforme, samt 
ved at have dygtige og 
engagerede medarbejdere 

Legos strategi frem mod 
2010 kaldet ”Shared vision” 
indeholder følgende delmål: 
At være de bedste til at 
skabe værdi for forhandlere 
og salgskanaler. 
At sætte nyt fokus på 
værdien af det, der tilbydes 
forbrugerne. 
At forbedre og effektivisere 
virksomhedens drift. 

IKEA vil i nær fremtid undlade 
at koncentrere sig om nye 
varehuse, men lægger i stedet 
vægt på at forbedre sig, blive 
dygtigere til at betjene 
kunderne, blive 
sparsommelige og forsøge at 
afbureaukratisere sig 

Omsætning 

Omsætning 07/08: 1,6 
mia.kr. Resultat 07/08: 96,6 
mio.kr. 

Omsætning 07/08: 19 
mia.kr. Resultat 07/08: 1,3 
mia.kr. 

Omsætning 07/08: 9,5 
mia.kr. Resultat 07/08: 1,4 
mia.kr.  

Omsætning 07/08: 21,2 mia. 
euro.  

 

                                                 
243 http://nordic.nasdaqomxtrader.com/newsstatistics/corporateactions/Copenhagen/  

 

244 Kilde: www.ikea.com, www.lego.com, www.danisco.com.  

 

 

http://nordic.nasdaqomxtrader.com/newsstatistics/corporateactions/Copenhagen/
http://www.ikea.com/
http://www.lego.com/
http://www.danisco.com/
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Bilag 4  

Virksomhedsprofil fra Onesource  
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Bilag 5  

Valutakursudvikling Norge og Sverige sammenlignet med danske kr.g 
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Bilag 6 

Interview Sumit Sudan, Manager Deloitte 

 

- Hvordan vurderer du, at danske virksomhedernes ry/omdømme påvirkes af en eventuel 

børsnotering? 

”For det første kommer det an på den enkelte virksomhed, branchen den befinder sig i, og 

hvorledes deres marked og forbrugerne påvirker deres præferencer ud fra informationer til 

offentligheden. I mange tilfælde kan det være en meget positiv ting for en virksomhed at være 

børsnoteret pga. den ekstra opmærksomhed, men der findes omvendt også virksomheder, der 

bevidst vælger børsnotering fra. - deriblandt shippingvirksomheden Clipper som ikke finder 

eksponeringen nødvendig for deres forretning”.  

 

- Hvilke åbenlyse fordele ser du som værende primære for en børsnoteret virksomhed frem for 

en ikke-noterede virksomhed? 

”Den største fordel for den børsnoterede virksomhed er muligheden for yderligere kapitaltilførsel. 

Denne mulighed er den primære driver for størstedelen af virksomheder, der lader sig børsnotere, 

vil jeg mene.” 

 

- I Flüggers tilfælde har motiverne til den oprindelige børsnotering ændret sig en del i forhold 

til motiverne til at forblive på børsen i dag. Hvordan vurdere du i den forbindelse Flüggers 

position og tilstedeværelse på OMX? 

”For det første kan det virke besynderligt, at en virksomhed som Flügger i det hele taget er 

børsnoteret. Dette skyldes først og fremmest, at de figurerer på Mid Cap, hvor der ikke er den store 

opmærksomhed. Så i forhold til deres ønske om yderligere PR værdi vil denne eksponering være 

minimal, vil jeg mene. Derudover kan jeg forstå, at de ikke har gjort brug af kapitaltilførsel de 

senere år, hvorfor hovedmotivet til en notering heller ikke er opfyldt. Dog har de skiftet 

regnskabspraksis til at følge IFRS, hvilket vil være gavnligt set i forhold til et eventuelt opkøb af en 

international køber. Det kan da umiddelbart virke, som om hovedaktionæren har en personlig 

interesse i den prestige der følger med at eje en børsnoteret virksomhed”   

 

- Hvordan ville du råde Flügger til at håndtere deres børsnotering fremadrettet? 
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”Det ville ikke give nogen mening at rykke ved deres regnskabspraksis nu, hvor de allerede har 

implementeret IFRS. Så fremadrettet ville det kun give mening at fortsætte med at aflægge efter 

IFRS. Med hensyn til at være børsnoteret tror jeg det er ligegyldigt, om de befinder sig på børsen 

eller ikke. Umiddelbart ville jeg analysere omkostningerne herved og analysere, om disse kunne 

allokeres mere hensigtsmæssigt andetsteds.” 

 

- Skulle du sidde som leder i det private erhvervsliv, vil du da se en fordel i at være ansat i en 

børsnoteret virksomhed frem for en ikke-noteret virksomhed? 

”Med hensyn til mine egne ambitioner er der ingen tvivl om, at det ville være mest interessant at 

være ansat i en børsnoteret virksomhed – både i forhold til arbejdsopgaver, udfordringer og image. 

Men her tænker jeg primært på C20-virksomhederne. Der findes selvfølgelig virksomheder på Mid- 

og Small Cap der også er interessante, men de rigtig dygtige medarbejdere vil stræbe efter poster 

hos C20-virksomhederne.” 
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Bilag 7 

Budget for Flüggers notering på OMX 

Budget for Flüggers notering på OMX   Note 

      

Løn direktionssekretær 480.000 1 

      

Løn Ulf Schnack 3.028.500 2 

      

Årlig noteringsafgift (fast)
245

 65.000   

      

Variabel afgift 33.750 3 

      

Øvrigt revisionshonorar 744.000 4 

      

Generalforsamlinger og øvrige møder 270.000 5 

      

Vedligeholdelse af interne kontroller, corporate governance osv. 300.000 6 

      

Kommunikationsafdeling 300.000 7 

      

Diverse 25.000 8 

      

Årsrapporter, halvårsrapp. kvartalsmedd., IFRS Review  500.000 9 

      

Løbende advokat rådgivning 80.000 10 

      

Interne omkostninger til regnskabsafdelingen  100.000 11 

      

Årlige omkostninger i alt 5.926.250   

      

 

  

                                                 
245 Efter samtale med Astrid Jeppesen Nasdaq OMX Copenhagen 
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Bilag 7a 

Noter til Flüggers notering på OMX 

Noter     

      

1 Der budgetteres med en månedsløn på 40.000dkk 480.000 

      

2 Samlet direktionsløn 2009 6.057.000 

  50% af direktionslønningerne til børsforhold 3.028.500 

      

3 Variabel afgift, Flügger har 3 mio. aktier til kurs 250, hvoraf der skal betales 45 kr. pr million i variabel afgift 33.750 

      

4 Revisionshonorar 2009 1.744.000 

  Revisionshonorar uden notering 1.000.000 

    744.000 

      

5 Honorar bestyrelse 2009 810.000 

  Honorar bestyrelse uden notering 270.000 

      

6 Løn til controller, der budgetteres med at controller bruger ca. 1/2 af sin tid på interne controller 600.000 

  Reduktion ved ingen notering 300.000 

      

7 Kommunikationsansvarlig, løn herved 600.000 

  Tidsforbrug ifb. børsforhold 300.000 

      

8 Diverse, vedrører afholdelse af møder og andre småomkostninger 25.000 

      

9 Udarbejde årsrappor, halvårsrapport, kvartalsmedd. interne omk. regnskabsafd.og IFRS Review 500.000 

      

10 Løbende advokatrådgivning, ad. Hoc. Rådgivning,  80.000 

      

11 Interne omkostninger til regnskabsafdelingen 100.000 
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Bilag 8  

Budget for Flüggers omkostninger i forbindelse med afnotering fra OMX 

 

Flüggers omkostninger i forbindelse med en afnotering fra OMX   Noter 

      

Fast afgift (der betales primo jan den faste afgift)  65.000   

      

Udfærdigelse af overtagelsestilbud 80.000 1 

      

Variabel afgift (der betales primo jan den variable afgift)  33.750   

      

Omkostninger i år 1 i alt 178.750   

      

Eventuel omkostning:     

      

Omk. ved tilbagekøb af aktier til overkurs 1.325.538 2 

      

  



    

 

   

 

 

 

138 

 

Bilag 8a 

Noter til Budget for Flüggers omkostninger i forbindelse med afnotering fra OMX 

Noter     

      

1 Omkostninger til:   

  Revision 30.000 

  Advokat 30.000 

  Kommunikation 20.000 

  I alt 80.000 

      

2 Antal aktier 3.000.000 

  Aktier Ulf Schnack 1.312.767 

  Aktier Lisel Jakobsen 501.225 

  i alt udestående aktier 1.186.008 

      

  Højeste aktiekurs sidste 6 mdr. (02.04.2009)
246

 285 

      

  Evt. tilbagekøbspris 338.012.280 

      

  Aktiens dagskurs pr. 31.07.2009
247

 255 

      

  Evt. omkostning ved tilbagekøb af aktier til overkurs 1.325.538 

 

Det vil sige at Flügger har en meromkostning ved deres afnotering på 1.325.538 kr. hvis 

miniritetsaktionærerne ikke stemmer for afnotering. Dermed skal Flügger tilbagekøbe deres aktier 

til den højest udbudte kurs indenfor de forgangne 6 måneder (285 kr.).    

  

                                                 
246 www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3315 

247 www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3315 
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Bilag 9 

Regnskabsmæssige konsekvenser af ændring af fra ÅRL til IFRS i 2005
248

 

Resultatopgørelse 2005 (1.000 dkk) ÅRL IFRS Ændring 

Nettoomsætning 1.198.836 1.198.836 0 

Produktionsomk. -561.190 -561.395 -205 

Bruttoresultat 637.646 637.441 -205 

Salgs - og dist. Omk -452.860 -448.906 3.954 

Adm. Omk -66.462 -67.192 -730 

Andre driftsomkostninger 0 -141 -141 

Andre driftsindtægter 1.966 2.051 85 

Primært driftsresultat 120.290 123.253 2.963 

Finansielle indtægter 13.398 13.398 0 

Finansielle omkostninger -5.616 -5.616 0 

Udskudt skat 2.310 2.043 -267 

Selskabsskat -34.846 -34.846 0 

Årets resultat 95.536 98.232 2.696 

    

    

Balance 2005 (1.000 dkk) ÅRL IFRS Ændring 

Patenter og licenser 655 657 2 

Goodwill 39.209 42.688 3.479 

Immaterielle Anlægsaktiver 39.864 43.345 3.481 

Grunde og bygninger 124.342 132.245 7.903 

Tekniske anlæg og maskiner 55.585 55.968 383 

Andet driftsmateriel 58.360 58.426 66 

Tekniske anlæg under opførelse 2.711 2.711 0 

Materielle anlægsaktiver 240.998 249.350 8.352 

Udskudt skatteaktiv 7.405 7.405 0 

Finansielle anlægsaktiver 7.405 7.405 0 

Anlægsaktiver 288.267 300.100 11.833 

Varebeholdninger 207.213 207.213 0 

Tilgodehavender 219.702 219.702 0 

Værdipapirer 74.651 74.651 0 

Likvide beholdninger 64.833 64.833 0 

Omsætningsaktiver 566.399 566.399 0 

Sum af aktiver 854.666 866.499 11.833 

    

Aktiekapital 63.600 63.600 0 

Overført overskud 498.097 509.663 11.566 

Foreslået udbytte 38.160 38.160 0 

Egenkapital 599.857 611.423 11.566 

Udskudt skat 13.946 14.213 267 

Langfristede forpligtelser 13.946 14.213 267 

Bankgæld 33.764 33.764 0 

Leverandører 88.905 88.905 0 

Selskabsskat 26.638 26.638 0 

Anden gæld 91.423 91.423 0 

Periodeafgrænsningsposter 133 133 0 

Kortfristede forpligtelser 240.863 240.863 0 

Sum af passiver 854.666 866.499 11.833 
 

  

                                                 
248 Flügger årsrapport 2004/05 og 2005/06 
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Bilag 10 

Flügger, historiske balancer 

Flügger balancer (1.000 dkk)             

Aktiver 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Patenter og licenser 821 657 563 383 444 208 

Goodwill 1.256 42.688 43.947 51.014 54.288 40.025 

Immaterielle Anlægsaktiver 2.077 43.345 44.510 51.397 54.732 40.233 

Grunde og bygninger 88.641 132.245 128.003 122.134 124.312 151.023 

Tekniske anlæg og maskiner 61.325 55.968 55.404 54.524 45.565 48.485 

Andet driftsmateriel 47.160 58.426 78.325 102.370 102.291 99.999 

Tekniske anlæg under opførelse 904 2.711 2.593 5.349 41.210 60.081 

Materielle anlægsaktiver 198.030 249.350 264.325 284.377 313.378 359.588 

Udskudt skatteaktiv 625 7.405 7.058 7.406 8.632 9.032 

Finansielle anlægsaktiver 625 7.405 7.058 7.406 8.632 9.032 

Anlægsaktiver 200.732 300.100 315.893 343.180 376.742 408.853 

Varebeholdninger 180.075 207.213 225.941 247.541 270.272 256.528 

Tilgodehavender 227.278 219.702 240.196 251.732 274.111 251.568 

Værdipapirer 84.034 74.651 98.441 115.721 74.213 36.582 

Likvide beholdninger 16.213 64.833 59.989 64.682 127.618 66.251 

Omsætningsaktiver 507.600 566.399 624.567 679.676 746.214 610.929 

Sum af aktiver 708.332 866.499 940.460 1.022.856 1.122.956 1.019.782 

Passiver 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiekapital 63.600 63.600 60.000 60.000 60.000 60.000 

Overført overskud 442.233 509.663 556.610 629.485 668.297 611.928 

Foreslået udbytte 28.620 38.160 45.000 45.000 45.000 18.000 

Egenkapital 534.453 611.423 661.610 734.485 773.297 689.928 

Udskudt skat 11.743 14.213 10.280 16.874 8.232 5.288 

Medarbejderobligationer  0 0 1.628 3.155 4.627 6.003 

Langfristede forpligtelser 11.743 14.213 11.908 20.029 12.859 11.291 

Bankgæld 2.296 33.764 28.515 37.432 87.953 72.082 

Leverandører 73.805 88.905 107.459 94.134 98.718 89.149 

Selskabsskat 3.875 26.638 39.176 38.932 36.734 22.336 

Anden gæld 81.882 91.423 91.523 97.756 113.000 134.755 

Periodeafgrænsningsposter 278 133 269 88 395 241 

Kortfristede forpligtelser 162.136 240.863 266.942 268.342 336.800 318.563 

Sum af passiver 708.332 866.499 940.460 1.022.856 1.122.956 1.019.782 
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Bilag 11 

Flügger, reformulerede balancer 

Flügger reformulerede balancer (1.000 dkk) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Immaterielle anlægsaktiver 2.077 43.345 44.510 51.397 54.732 40.233 

Materielle anlægsaktiver 198.030 249.350 264.325 284.377 313.378 359.588 

Udskudt skatteaktiv 625 7.405 7.058 7.406 8.632 9.032 

Varebeholdninger 180.075 207.213 225.941 247.541 270.272 256.528 

Tilgodehavender 227.278 219.702 240.196 251.732 274.111 251.568 

Driftslikviditet 11.109 11.988 13.422 14.488 15.549 15.042 

Driftsaktiver i alt 619.194 739.003 795.452 856.941 936.674 931.991 

Hensatte forpligtelser -11.743 -14.213 -11.908 -20.029 -12.859 -11.291 

Leverandørgæld -73.805 -88.905 -107.459 -94.134 -98.718 -89.149 

Skyldig selskabsskat -3.875 -26.638 -39.176 -38.932 -36.734 -22.336 

Anden gæld -81.882 -91.423 -91.523 -97.756 -113.000 -134.755 

Periodeafgrænsningsposter -278 -133 -269 -88 -395 -241 

Driftsforpligtelser i alt -171.583 -221.312 -250.335 -250.939 -261.706 -257.772 

Nettodriftsaktiver 447.611 517.691 545.117 606.002 674.968 674.219 

Bankgæld -2.296 -33.764 -28.515 -37.432 -87.953 -72.082 

Finansielle forpligtelser i alt -2.296 -33.764 -28.515 -37.432 -87.953 -72.082 

Likvider 5.104 52.845 46.567 50.194 112.069 51.209 

Værdipapirer 84.034 74.651 98.441 115.721 74.213 36.582 

Finansielle aktiver i alt  89.138 127.496 145.008 165.915 186.282 87.791 

Netto finansielle aktiver 86.842 93.732 116.493 128.483 98.329 15.709 

Egenkapital 534.453 611.423 661.610 734.485 773.297 689.928 
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Bilag 12 

Flügger egenkapitalopgørelser 

 
Flügger egenkapitalopgørelser (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapital primo 534.453 611.423 661.610 734.485 773.297 

Regulering til IFRS 8.870 0 0 0 0 

Regulering i øvrigt 0 0 0 -1.762 -3.625 

Korrigeret egenkapital primo 543.323 611.423 661.610 732.723 769.672 

Værdiregulering af terminskontrakter 0 0 0 0 3.453 

af primo egenkapital -79 -189 3.765 -11.087 -57.407 

af nettoresultat 289 454 257 40 -7.959 

Nettoresultat 98.232 110.045 113.852 96.620 27.665 

Totalindkomst i alt 98.442 110.310 117.874 85.573 -34.248 

Udloddet udbytte  -28.620 -38.160 -45.000 -45.000 -45.000 

Udbytte egne aktier 1.216 1.788 1 1 1 

Køb af egne aktier -2.938 -23.751 0 0 -497 

Egenkapitalbevægelser i alt -30.342 -60.123 -44.999 -44.999 -45.496 

Egenkapital ultimo 611.423 661.610 734.485 773.297 689.928 

 

 

Flügger reformulerede egenkapitalopgørelser 

 
Flüugger reformulerede egenkapitalopgørelser (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapital primo 534.453 611.423 661.610 734.485 773.297 

Betalt udbytte -27.404 -36.372 -44.999 -44.999 -44.999 

Køb af egne aktier -2.938 -23.751 0 0 -497 

Transaktioner med ejerne -30.342 -60.123 -44.999 -44.999 -45.496 

Årets overskud 98.232 110.045 113.852 96.620 27.665 

Regulering til IFRS 8.870 0 0 0 0 

Regulering i øvrigt 0 0 0 -1.762 -3.625 

Valutakursregulering af primo egenkapital -79 -189 3.765 -11.087 -57.407 

Valutakursregulering af nettoresultat 289 454 257 40 -7.959 

Værdiregulering af terminskontrakter 0 0 0 0 3.453 

Totalindkomst 107.312 110.310 117.874 83.811 -37.873 

Egenkapital ultimo 611.423 661.610 734.485 773.297 689.928 
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Bilag 13 

Flügger resultatopgørelser 

 
Flügger resultatopgørelser (1000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Nettoomsætning 1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

DK  570.004 610.712 631.912 668.003 658.733 

SVE 407.036 449.503 519.939 543.199 534.180 

NOR 133.876 161.160 182.969 213.290 182.105 

Andre lande 87.920 120.845 113.947 130.430 129.146 

Produktionsomk. -561.395 -622.538 -664.750 -703.045 -681.822 

Afskrivninger -15.560 -15.263 -13.865 -13.134 -12.787 

Nedskrivning for ukurans -5.330 -9.678 -9.270 -9.770 -13.400 

Bruttoresultat 637.441 719.682 784.017 851.877 822.342 

Salgs - og dist. Omk -448.906 -510.535 -572.897 -629.657 -656.498 

Afskrivninger på øvrige mat. Aktiver -12.643 -14.053 -19.029 -23.859 -26.789 

Adm. Omk -67.192 -76.008 -84.578 -85.620 -92.366 

Afskrivninger -5.550 -10.213 -11.418 -11.057 -11.425 

Andre driftsomkostninger -141 -892 -810 -509 -4.391 

Andre driftsindtægter 2.051 3.232 7.716 4.108 3.991 

Nedskrivning af goodwill 0 0 0 0 -17.000 

Primært driftsresultat 123.253 135.479 133.448 140.199 56.078 

Finansielle indtægter 13.398 25.116 31.877 17.262 33.507 

Finansielle omkostninger -5.616 -7.583 -3.202 -30.963 -38.512 

Udskudt skat 2.043 3.626 -6.204 10.822 7.962 

Selskabsskat -34.846 -46.593 -42.067 -40.700 -31.370 

Årets resultat 98.232 110.045 113.852 96.620 27.665 

Foreslået udbytte       

Dividende 38.160 45.000 45.000 45.000 18.000 

Overført resultat 60.072 65.045 68.852 51.620 9.665 

  98.232 110.045 113.852 96.620 27.665 

      

Noter      

1. Finansielle indtægter (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Renter 11.402 8.481 6.716 10.290 10.154 

Udbytter 92 4.409 3.944 2.815 961 

Dagsværdiregulering værdipapirer 1.444 8.005 20.500 2.946 2.172 

Valutareguleringer 460 4.221 717 1.211 20.220 

I alt 13.398 25.116 31.877 17.262 33.507 

      

2. Finansielle omkostninger (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Renter 1.423 411 234 878 1.298 

Dagsværdiregulering værdipapirer 4.193 3.408 7 27.870 29.401 

Valutaregulering 0 3.764 2.961 2.215 7.813 

I alt 5.616 7.583 3.202 30.963 38.512 
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Bilag 14 

Flügger reformulerede resultatopgørelser 
Flügger reformulerede resultatopgørelser (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Nettoomsætning 1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

Produktionsomkostninger -540.505 -597.597 -641.615 -680.141 -655.635 

Bruttoresultat 658.331 744.623 807.152 874.781 848.529 

Salgs- og distributionsomkostninger -436.263 -496.482 -553.868 -605.798 -629.709 

Administrationsomkostninger -61.642 -65.795 -73.160 -74.563 -80.941 

Af- og nedskrivninger -39.083 -49.207 -53.582 -57.820 -64.401 

Nedskrivning af goodwill 0 0 0 0 -17.000 

Driftsoverskud fra salg før skat 121.343 133.139 126.542 136.600 56.478 

Rapporteret skatteomkostning -32.803 -42.967 -48.271 -29.878 -23.408 

Regulering af skatteeffekt på netto renteindtægter 2.179 4.909 8.029 -3.425 -1.251 

Skat på andet driftsoverskud, trækkes ud 535 655 1.934 900 -100 

Skat på driftsoverskud fra salg -30.089 -37.403 -38.308 -32.404 -24.759 

Driftsoverskud fra salg efter skat 91.254 95.736 88.234 104.197 31.719 

Andre driftsindtægter 2.051 3.232 7.716 4.108 3.991 

Andre driftsomkostninger -141 -892 -810 -509 -4.391 

Skat af andet driftsoverskud -535 -655 -1.934 -900 100 

Regulering til IFRS 8.870 0 0 0 0 

Valutakursregulering af primo egenkapital -79 -189 3.765 -11.087 -57.407 

Valutakursregulering af nettoresultat 289 454 257 40 -7.959 

Værdiregulering af terminskontrakter 0 0 0 0 3.453 

Øvrige egenkapitalreguleringer 0 0 0 -1.762 -3.625 

Andet driftsoverskud efter skat 10.455 1.950 8.994 -10.110 -65.838 

Totalindkomst fra driften 101.709 97.686 97.228 94.087 -34.119 

Udbytte af værdipapirer 92 4.409 3.944 2.815 961 

Gevinst/tab værdipapirer -2.749 4.597 20.493 -24.924 -27.229 

Valutakursgevinster 460 4.221 717 1.211 20.220 

Valutakurstab 0 -3.764 -2.961 -2.215 -7.813 

Renteindtægter 11.402 8.481 6.716 10.290 10.154 

Renteomkostninger -1.423 -411 -234 -878 -1.298 

Skatteeffekt -2.179 -4.909 -8.029 3.425 1.251 

Netto finansielle indtægter efter skat 5.603 12.624 20.646 -10.276 -3.754 

Totalindkomst 107.312 110.310 117.874 83.811 -37.873 

      

Noter vedr. opdeling af skattetræk      

1. Skattefordel af andet driftsoverskud (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Andre driftsomkostninger -141 -892 -810 -509 -4.391 

Andre driftsindtægter 2.051 3.232 7.716 4.108 3.991 

Skattepligtigt andet driftsoverskud 1.910 2.340 6.906 3.599 -400 

Skat heraf 25% (2005, 2006, 2007 28%) 535 655 1.934 900 -100 

2. Skattefordel af finansielle poster (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Valutakursgevinster 460 4.221 717 1.211 20.220 

Udbytte af værdipapirer 92 4.409 3.944 2.815 961 

Kursgevinster på værdipapirer o.lign 1.444 8.005 20.500 2.946 2.172 

Øvrige renteindtægter 11.402 8.481 6.716 10.290 10.154 

Finansielle indtægter i alt 13.398 25.116 31.877 17.262 33.507 

Valutakurstab 0 -3.764 -2.961 -2.215 -7.813 

Kurstab på værdipapirer -4.193 -3.408 -7 -27.870 -29.401 

Øvrige renteomkostninger -1.423 -411 -234 -878 -1.298 

Finansielle omkostninger i alt -5.616 -7.583 -3.202 -30.963 -38.512 

Netto finansielle poster i alt 7.782 17.533 28.675 -13.701 -5.005 

Skat heraf 25% (2005/2006 28%) 2.179 4.909 8.029 -3.425 -1.251 
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Bilag 15 

Flügger nøgletal 

 
Nøgletal (1.000 dkk) 2005 2006 2007 2008 2009 

Totalindkomst 107.312 110.310 117.874 83.811 -37.873 

Totalindkomst fra drift (DO) 101.709 97.686 97.228 94.087 -34.119 

Gennemsnitlig egenkapital 572.938 636.517 698.048 753.891 731.613 

Gennemsnitlige netto driftsaktiver 482.651 531.404 575.559 640.485 674.593 

Netto finansielle indtægter 5.603 12.624 20.646 -10.276 -3.754 

Gennemsnitlige netto finansielle aktiver 90.287 105.112 122.488 113.406 57.019 

Nettoomsætning 1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

 

 
Rentabilitetsnøgletal (1.000 dkk)   2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapitalens forrentning ROE 18,73% 17,33% 16,89% 11,12% -5,18% 

Afkast på investeret kapital ROIC 21,07% 18,38% 16,89% 14,69% -5,06% 

Netto renteindtægter i % RNFA 6,21% 12,01% 16,86% -9,06% -6,58% 

Spread SPREAD 14,87% 6,37% 0,04% 23,75% 1,53% 

Finansiel gearing FGEAR -0,1576 -0,1651 -0,1755 -0,1504 -0,0779 

Aktivernes omsætningshastighed AOH 2,4839 2,5258 2,5171 2,4277 2,2297 

Overskudsgrad OG 8,48% 7,28% 6,71% 6,05% -2,27% 

Overskudsgrad fra salg OGsalg 7,61% 7,13% 6,09% 6,70% 2,11% 

Overskudsgrad fra anden drift OGandet DO 0,87% 0,15% 0,62% -0,65% -4,38% 

 

Core OG fra salg før skat (1.000 dkk) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Driftsoverskud fra salg før skat  121.343 133.139 126.542 136.600 56.478 

Nettoomsætning 1.110.862 1.198.836 1.342.220 1.448.767 1.554.922 1.504.164 

Overskudsgrad fra salg før skat   10,12% 9,92% 8,73% 8,79% 3,75% 

 

 
Finansielle nøgletal (1.000 dkk)   2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Værdipapirbeholdninger   84.034 74.651 98.441 115.721 74.213 36.582 

Likvide beholdninger  5.104 52.845 46.567 50.194 112.069 51.209 

Bankgæld  -2.296 -33.764 -28.515 -37.432 -87.953 -72.082 

Gennemsnitlige finansielle aktiver Gns. NFA   90.287 105.112 122.488 113.406 57.019 

Finansielle indtægter FI  11.402 8.481 6.716 10.290 10.154 

Finansielle omkostninger FO  -1.423 -411 -234 -878 -1.298 

Netto finansielle indtægter før skat NFI  9.979 8.070 6.482 9.412 8.856 

Skat af netto finansielle indtægter   -2.794 -2.260 -1.621 -2.353 -2.214 

Netto finansielle indtægter efter skat NFI   7.185 5.810 4.862 7.059 6.642 

Rente af netto finansielle aktiver RNFA  7,96% 5,53% 3,97% 6,22% 11,65% 

Afkastningsgrad ROIC  21,07% 18,38% 16,89% 14,69% -5,06% 

Spread SPREAD  13,12% 12,85% 12,92% 8,47% -16,71% 

Finansiel Gearing FGEAR     -0,1576   -0,1651     -0,1755    -0,1504   -0,0779  
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Bilag 16 

Flügger - Basis budget 

 
Resultatopgørelse (1.000 dkk) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Nettoomsætning 
 

1.496.342 1.538.976 1.613.961 1.724.091 1.842.038 1.984.573 

Omkostninger 
 

1.421.525 1.446.638 1.509.054 1.612.025 1.722.306 1.855.576 

Driftsoverskud fra salg før skat 
 

74.817 92.339 104.907 112.066 119.732 128.997 

Skat på driftsoverskud fra salg 
 

-20.949 -25.855 -29.374 -31.378 -33.525 -36.119 

Driftsoverskud fra salg efter skat 
 

53.868 66.484 75.533 80.687 86.207 92.878 

Andet driftsoverskud 
 

3.292 3.386 3.551 3.793 4.052 4.366 

Skat af andet driftsoverskud 
 

-922 -948 -994 -1.062 -1.135 -1.222 

Andet driftsoverskud efter skat 
 

2.370 2.438 2.557 2.731 2.918 3.144 

Driftsoverskud efter skat 
 

56.239 68.922 78.090 83.418 89.125 96.022 

Renter og udbytte af NFA 
 

2.056 2.602 4.215 4.503 4.832 5.213 

Gevinst af værdipapirer 
 

4.997 6.326 10.247 10.947 11.747 12.672 

Finansielt resultat før skat 
 

7.053 8.928 14.463 15.451 16.579 17.885 

Skat af finansielt resultat (28%) 
 

-1.975 -2.500 -4.050 -4.326 -4.642 -5.008 

Finansielt resultat efter skat 
 

5.078 6.428 10.413 11.125 11.937 12.877 

Årets resultat 
 

61.317 75.349 88.503 94.543 101.062 108.899 

FCFE 
 

-41.388 -66.397 -5.955 -39.789 -38.529 -36.566 

Overført resultat 
 

19.929 8.953 82.548 54.754 62.533 72.332 

        Balance (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Netto driftsaktiver 
 

653.068 646.928 684.911 731.708 785.155 846.976 

Værdipapirbeholdning 
 

49.974 63.255 102.473 109.475 117.471 126.721 

Likvidbeholdning 
 

6.815 8.626 13.974 14.928 16.019 17.280 

Netto finansielle aktiver 
 

56.789 71.881 116.447 124.403 133.490 144.001 

Egenkapital 
 

709.857 718.809 801.357 856.111 918.644 990.977 

        Udbytte (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Totalindkomst 
 

61.317 75.349 88.503 94.543 101.062 108.899 

Ændring i EK 
 

19.929 8.953 82.548 54.754 62.533 72.332 

Nettodividende 
 

41.388 66.397 5.955 39.789 38.529 36.566 

        

        Frit cashflow (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO 
 

56.239 68.922 78.090 83.418 89.125 96.022 

NDA 
 

653.068 646.928 684.911 731.708 785.155 846.976 

FCF 
 

77.389 75.061 40.108 36.621 35.679 34.200 

        Pengestrømsopgørelse (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO efter skat 
 

56.239 68.922 78.090 83.418 89.125 96.022 

Investing i netto driftsaktiver 
 

21.151 6.140 -37.982 -46.797 -53.446 -61.822 

FCFF 
 

77.389 75.061 40.108 36.621 35.679 34.200 

Investering i NFA 
 

-41.079 -15.092 -44.566 -7.956 -9.087 -10.511 

Netto finansielle indtægter 
 

5.078 6.428 10.413 11.125 11.937 12.877 

FCFE 
 

41.388 66.397 5.955 39.789 38.529 36.566 

        Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows   72.662 66.171 33.197 28.460 26.034 733.138 

Bogført værdi af NDA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 975.372 
     

  

Antal aktier i alt 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 325             
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Bilag 17 

Flügger – Best case scenario 

 
Resultatopgørelse (1.000 dkk) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Nettoomsætning 
 

1.519.206 1.595.166 1.706.828 1.860.442 2.027.882 2.210.391 

Omkostninger 
 

1.428.053 1.483.504 1.578.815 1.720.909 1.875.791 2.044.612 

Driftsoverskud fra salg før skat 
 

91.152 111.662 128.012 139.533 152.091 165.779 

Skat på driftsoverskud fra salg 
 

-25.523 -31.265 -35.843 -39.069 -42.586 -46.418 

Driftsoverskud fra salg efter skat 
 

65.630 80.396 92.169 100.464 109.506 119.361 

Andet driftsoverskud 
 

3.342 3.509 3.755 4.093 4.461 4.863 

Skat af andet driftsoverskud 
 

-936 -983 -1.051 -1.146 -1.249 -1.362 

Andet driftsoverskud efter skat 
 

2.406 2.527 2.704 2.947 3.212 3.501 

Driftsoverskud efter skat 
 

68.036 82.923 94.872 103.411 112.718 122.862 

Renter og udbytte af NFA 
 

2.092 2.725 4.505 4.910 5.352 5.806 

Gevinst af værdipapirer 
 

5.086 6.625 10.951 11.937 13.011 14.114 

Finansielt resultat før skat 
 

7.178 9.350 15.456 16.847 18.363 19.920 

Skat af finansielt resultat (28%) 
 

-2.010 -2.618 -4.328 -4.717 -5.142 -5.578 

Finansielt resultat efter skat 
 

5.168 6.732 11.128 12.130 13.221 14.342 

Årets resultat 
 

73.204 89.655 106.000 115.541 125.939 137.205 

FCFE 
 

-40.744 -59.252 -2.407 -38.466 -41.928 -50.939 

Overført resultat 
 

32.460 30.403 103.594 77.075 84.011 86.266 

        Balance (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Netto driftsaktiver 
 

664.597 677.512 731.942 797.817 869.620 943.351 

Værdipapirbeholdning 
 

50.856 66.246 109.510 119.366 130.108 141.140 

Likvidbeholdning 
 

6.935 9.033 14.933 16.277 17.742 19.246 

Netto finansielle aktiver 
 

57.791 75.279 124.443 135.643 147.851 160.386 

Egenkapital 
 

722.388 752.791 856.385 933.460 1.017.471 1.103.737 

        Udbytte (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Totalindkomst 
 

73.204 89.655 106.000 115.541 125.939 137.205 

Ændring i EK 
 

32.460 30.403 103.594 77.075 84.011 86.266 

Nettodividende 
 

40.744 59.252 2.407 38.466 41.928 50.939 

        

        Frit cashflow (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO 
 

68.036 82.923 94.872 103.411 112.718 122.862 

NDA 
 

664.597 677.512 731.942 797.817 869.620 943.351 

FCF 
 

77.658 70.008 40.442 37.536 40.914 49.132 

        Pengestrømsopgørelse (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO efter skat 
 

68.036 82.923 94.872 103.411 112.718 122.862 

Investing i netto driftsaktiver 
 

9.621 -12.915 -54.430 -65.875 -71.804 -73.730 

FCFF 
 

77.658 70.008 40.442 37.536 40.914 49.132 

Investering i NFA 
 

-42.082 -17.488 -49.164 -11.200 -12.208 -12.535 

Netto finansielle indtægter 
 

5.168 6.732 11.128 12.130 13.221 14.342 

FCFE   40.744 59.252 2.407 38.466 41.928 50.939 

        Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows   72.914 61.717 33.474 29.171 29.854 1.053.234 

Bogført værdi af NDA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 1.296.073 
     

  

Antal aktier i alt 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 432             
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Bilag 18 

Flügger - Worst case scenario 
Resultatopgørelse (1.000 dkk) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Nettoomsætning 
 

1.459.039 1.473.629 1.517.838 1.593.730 1.673.417 1.757.088 

Omkostninger 
 

1.415.268 1.414.684 1.434.357 1.506.075 1.581.379 1.660.448 

Driftsoverskud fra salg før skat 
 

43.771 58.945 83.481 87.655 92.038 96.640 

Skat på driftsoverskud fra salg 
 

-12.256 -16.505 -23.375 -24.543 -25.771 -27.059 

Driftsoverskud fra salg efter skat 
 

31.515 42.441 60.106 63.112 66.267 69.581 

Andet driftsoverskud 
 

3.210 3.242 3.339 3.506 3.682 3.866 

Skat af andet driftsoverskud 
 

-899 -908 -935 -982 -1.031 -1.082 

Andet driftsoverskud efter skat 
 

2.311 2.334 2.404 2.524 2.651 2.783 

Driftsoverskud efter skat 
 

33.826 44.775 62.511 65.636 68.918 72.364 

Renter og udbytte af NFA 
 

2.014 2.469 3.929 4.126 4.332 4.615 

Gevinst af værdipapirer 
 

4.895 6.002 9.552 10.030 10.531 11.219 

Finansielt resultat før skat 
 

6.908 8.470 13.481 14.155 14.863 15.835 

Skat af finansielt resultat (28%) 
 

-1.934 -2.372 -3.775 -3.964 -4.162 -4.434 

Finansielt resultat efter skat 
 

4.974 6.099 9.707 10.192 10.702 11.401 

Årets resultat 
 

38.800 50.873 72.217 75.828 79.620 83.765 

FCFE 
 

-33.446 -64.159 -7.229 -38.479 -40.403 -29.933 

Overført resultat 
 

5.355 -13.285 64.989 37.349 39.217 53.832 

        Balance (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Netto driftsaktiver 
 

639.660 613.798 638.440 670.362 703.880 749.890 

Værdipapirbeholdning 
 

48.948 60.016 95.520 100.296 105.311 112.195 

Likvidbeholdning 
 

6.675 8.184 13.026 13.677 14.361 15.299 

Netto finansielle aktiver 
 

55.623 68.200 108.546 113.973 119.672 127.494 

Egenkapital 
 

695.283 681.997 746.986 784.335 823.552 877.384 

        Udbytte (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Totalindkomst 
 

38.800 50.873 72.217 75.828 79.620 83.765 

Ændring i EK 
 

5.355 -13.285 64.989 37.349 39.217 53.832 

Nettodividende 
 

33.446 64.159 7.229 38.479 40.403 29.933 

        

        Frit cashflow (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO 
 

33.826 44.775 62.511 65.636 68.918 72.364 

NDA 
 

639.660 613.798 638.440 670.362 703.880 749.890 

FCF 
 

68.385 70.637 37.868 33.714 35.400 26.354 

        Pengestrømsopgørelse (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO efter skat 
 

33.826 44.775 62.511 65.636 68.918 72.364 

Investing i netto driftsaktiver 
 

34.559 25.862 -24.643 -31.922 -33.518 -46.010 

FCFF 
 

68.385 70.637 37.868 33.714 35.400 26.354 

Investering i NFA 
 

-39.913 -12.577 -40.346 -5.427 -5.699 -7.822 

Netto finansielle indtægter 
 

4.974 6.099 9.707 10.192 10.702 11.401 

FCFE   33.446 64.159 7.229 38.479 40.403 29.933 

        Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows   64.208 62.271 31.344 26.201 25.830 564.951 

Bogført værdi af NDA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 790.514 
     

  

Antal aktier i alt 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 264             
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Bilag 19 

Flügger – Basis budget (afnotering i år 2010) 

 
Resultatopgørelse (1.000 dkk) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Nettoomsætning 
 

1.496.342 1.538.976 1.613.961 1.724.091 1.842.038 1.984.573 

Omkostninger 
 

1.415.778 1.440.712 1.495.058 1.597.478 1.716.379 1.849.650 

Driftsoverskud fra salg før skat 
 

80.565 98.265 118.904 126.613 125.659 134.923 

Skat på driftsoverskud fra salg 
 

-22.558 -27.514 -33.293 -35.452 -35.184 -37.779 

Driftsoverskud fra salg efter skat 
 

58.007 70.751 85.611 91.161 90.474 97.145 

Andet driftsoverskud 
 

3.292 3.386 3.551 3.793 4.052 4.366 

Skat af andet driftsoverskud 
 

-922 -948 -994 -1.062 -1.135 -1.222 

Andet driftsoverskud efter skat 
 

2.370 2.438 2.557 2.731 2.918 3.144 

Driftsoverskud efter skat 
 

60.377 73.188 88.167 93.892 93.392 100.288 

Renter og udbytte af NFA 
 

1.509 2.602 4.215 4.503 4.832 5.213 

Gevinst af værdipapirer 
 

3.668 6.326 10.247 10.947 11.747 12.672 

Finansielt resultat før skat 
 

5.177 8.928 14.463 15.451 16.579 17.885 

Skat af finansielt resultat (28%) 
 

-1.450 -2.500 -4.050 -4.326 -4.642 -5.008 

Finansielt resultat efter skat 
 

3.728 6.428 10.413 11.125 11.937 12.877 

Årets resultat 
 

64.104 79.616 98.580 105.017 105.329 113.166 

FCFE 
 

-59.279 -55.560 -16.032 -50.263 -42.796 -40.833 

Overført resultat 
 

4.825 24.056 82.548 54.754 62.533 72.332 

        Balance (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Netto driftsaktiver 
 

653.068 646.928 684.911 731.708 785.155 846.976 

Værdipapirbeholdning 
 

36.683 63.255 102.473 109.475 117.471 126.721 

Likvidbeholdning 
 

5.002 8.626 13.974 14.928 16.019 17.280 

Netto finansielle aktiver 
 

41.685 71.881 116.447 124.403 133.490 144.001 

Egenkapital 
 

694.753 718.809 801.357 856.111 918.644 990.977 

        Udbytte (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Totalindkomst 
 

64.104 79.616 98.580 105.017 105.329 113.166 

Ændring i EK 
 

4.825 24.056 82.548 54.754 62.533 72.332 

Nettodividende 
 

59.279 55.560 16.032 50.263 42.796 40.833 

        

        Frit cashflow (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO 
 

60.377 73.188 88.167 93.892 93.392 100.288 

NDA 
 

653.068 646.928 684.911 731.708 785.155 846.976 

FCF 
 

81.527 79.328 50.185 47.095 39.946 38.467 

        Pengestrømsopgørelse (1.000 dkk) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

DO efter skat 
 

60.377 73.188 88.167 93.892 93.392 100.288 

Investing i driftsaktiver 
 

21.151 6.140 -37.982 -46.797 -53.446 -61.822 

FCFF 
 

81.527 79.328 50.185 47.095 39.946 38.467 

Investering i NFA 
 

-25.976 -30.196 -44.566 -7.956 -9.087 -10.511 

Netto finansielle indtægter 
 

3.728 6.428 10.413 11.125 11.937 12.877 

FCFE   59.279 55.560 16.032 50.263 42.796 40.833 

        Værdi efter DCF-modellen (1.000 dkk) PV 2010 2011 2012 2013 2014 Terminal 

Tilbagediskonterede cash flows 
 

76.547 69.933 41.538 36.600 29.147 824.607 

Bogført værdi af NFA 15.709 
     

  

Virksomhedsværdi i alt 1.094.082 
     

  

Antal aktier i alt 3.000 
     

  

Værdi pr. aktie (1 dkk) 365             
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Bilag 20 Korrespondance med kommunikationschef I Flügger Charlotte Bredsted 

 
Fra: Kaspar Frederik Gram [mailto:kagr02ab@student.cbs.dk]  
Sendt: 1. maj 2009 16:08 
Til: Charlotte Nybro Bredsted 
Emne: Assistance til kandidatafhandling 
 
Att. Charlotte Bredsted 
 
Vi er to studerende ved handelshøjskolen i København, som lige er påbegyndt vores kandidatafhandling i Eksternt regnskab. Vores 
plan er at skrive om Flügger og i den anledning se på, om det reelt kan betale sig for en virksomhed af Flügger's størrelse at være 
noteret på børsen, hvis det eneste formål hermed er PR-værdien og professionalismen omkring det. 
 
Vi vil derfor høre, om du vil være behjælpelig og svare på eventuelle spørgsmål, som vi måtte støde på undervejs i forløbet? 
 
Med venlig hilsen 
 
Alexander Stenderup og Kaspar Gram 
 

From: Charlotte Nybro Bredsted [mailto:chbr@flugger.com]  
Sent: 4. maj 2009 09:36 
To: Kaspar Frederik Gram 
Subject: SV: Assistance til kandidatafhandling 
 
Kære Alexander og Kaspar. Dejligt at I har valgt at skrive om Flügger i jeres projekt - og I kommer bare an med jeres spørgsmål. God 
arbejdslyst.  
 
Mange hilsner 
 
Charlotte Bredsted 
Kommunikationsansvarlig 
  
Flügger A/S 
Islevdalvej 151 
DK-2610 Rødovre 
tlf: +45 70 15 15 05 
direkte: +45 44 54 19 02 
mobil: +45 40 64 75 77 
mail: chbr@flugger.com 
web: www.flugger.com 
 

Fra: Kaspar Frederik Gram [mailto:kagr02ab@student.cbs.dk] 
Sendt: 7. maj 2009 19:02 
Til: Charlotte Nybro Bredsted 
Emne: Re: SV: Assistance til kandidatafhandling 
 
Hej Charlotte 
 
Mange tak for dit svar. Det lyder rigtigt godt. Vi har indtil videre fået samlet en række spørgsmål sammen, som vi håber du kan hjælpe 
os med at få afklaring på. 
 
1. Hvilke konkurrenter ser I på det danske (skandinaviske) marked - er Teknos en man regner med? 
 
2. Ved du hvad årsagen var til aktiens kursfald i 97/98? - har du i øvrigt mulighed for at sende en oversigt over B-aktiens kursudvikling 
pr. år i tal siden 83? 
 
3. I skriver på hjemmesiden at Flügger blev 100% dansk i 1948 ved et kommisariesalg - kan du forklare os hvad ordet dækker over? 
 
4. Kan du oplyse os hvad årsagen/årsagerne var til ansætte endnu en direktør (Søren Olesen)? 
 
5. Har der været nogle miljømæssige tiltag indenfor det sidste stykke tid, som kan forventes at påvirke jeres forretning? 
 
6. Har du mulighed for at skaffe os en fordeling af jeres salg pr. land pr. produktgruppe for de sidste fire regnskabsår. Vi har vedhæftet 
omsætningen pr. land alene i vedhæftede fil? 
 
Rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen 
 
Alexander Stenderup og Kaspar Gram 

mailto:chbr@flugger.com
http://www.flugger.com/
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From: Charlotte Nybro Bredsted [mailto:chbr@flugger.com] 
Sent: 11. maj 2009 16:26 
To: Kaspar Frederik Gram 
Subject: SV: SV: Assistance til kandidatafhandling 
 
Kære Alexander og Kaspar 
 
Jeg skal forsøge at svare efter bedste evne: 
 
1. I Flügger taler vi primært om konkurrenter på det Skandinaviske marked - Dyrup, Jotun, Sadolin, Colorama, Beckers, Akso, Nordsjö 
og Caparol (de sidste to primært konkurrenter i Sverige) 
 
2. I lighed med aktiemarkeder verden over faldt Flügger aktiekursen markant i 97/98. Det blev udløst af de asiatiske såkaldte 
tigerøkonomier, der trak den finansielle verden ned. Jeg har ikke umiddelbart en graf over kursudviklingen.  
 
3. Efter anden verdenskrig blev al tysk ejendom i Danmark beslaglagt og sat på auktion. Ulf Schnacks far Michael Schnack købte 
således det daværende J.D. Flügger på auktion og førte det videre i navnet Flügger.   
 
4. Søren P. Olesen blev ansat til at tage over i et glidende generationsskifte efter Ulf Schnack, som dog i en alder af 73 stadig fungerer 
som direktør og har ansvar for visse områder. Søren P. Olesen er koncernens adm. direktør og refererer til Flügger A/S bestyrelse.  
 
5. Sidste års introduktion af Flügger Aqua er meget vigtig for koncernen. Vi har et mål om at sælge vandbaseret udendørs maling frem 
for opløsningsmiddelbaseret udendørs maling, når det er teknisk muligt. I dag er fordelingen ca. 40/60 og målet er at reducere andelen 
af opløsningsmiddelbaseret maling til 1/3. Introduktionen af Flügger Aqua er i høj grad med til at sikre at vi når dette mål.  
 
6. Vi offentliggør ikke salg pr. produktgruppe. 
 
Forhåbentlig fyldestgørende, ellers er i velkomne igen.  
Farverige hilsner 
 
Charlotte Bredsted 
Kommunikationsansvarlig 
  
Flügger A/S 
Islevdalvej 151 
DK-2610 Rødovre 
tlf: +45 70 15 15 05 
direkte: +45 44 54 19 02 
mobil: +45 40 64 75 77 
mail: chbr@flugger.com 
web: www.flugger.com 
 

From: Charlotte Nybro Bredsted [mailto:chbr@flugger.com] 
Sent: 26. maj 2009 13:23 
To: Kaspar Frederik Gram 
Subject: Assistance til kandidatafhandling 
 
Kære Alexander og Kaspar 
 
Ked af det sene svar, men her går det travlt for tiden. Det er nogle gode spørgsmål I stiller. 
 
1. Vores direktionssekretær bruger en stor del af sin tid på administration og kontakt til OMX. Desuden er vores ejer Ulf Schnack 
involveret i årsrapport, fondsbørsmeddelelser og kontakt til analytikere. 
 
2. Ja vi har et budget for næste regnskabsår, men det offentliggør vi først i forbindelse med årsregnskabet den 25. Juni. Måske kan I 
bruge "forventningerne" fra vores seneste kvartalsregnskab. 
 
3. Nej der har ikke på noget tidspunkt været tale om en afnotering. Det er i øvrigt også ret dyrt. 
 
4. Det er rigtigt at det oprindelige mål med at være børsnoteret var af familiære årsager. I dag er det helt klart PR værdien og 
professionalismen omkring det, der tæller. Altså det at en børsnotering er med til at sikre professionalisme i ledelses- og 
bestyrelsesarbejdet. Desuden er det vores opfattelse at børsnotering er med til at sikre troværdighed omkring Flügger som selskab. 
  
5. Den vender jeg tilbage med i løbet af i dag eller i morgen.    
 
6. Jeg er ikke i tvivl om at del af os (især i DK) ser børsnoteringen som noget positivt. Men I skal huske at vi er en broget flok af 
butiksansatte, kontorpersonale, produktions- og lagermedarbejdere og at vi er repræsenteret i Island, Polen, Kina, Norge, Sverige og 
Danmark. Det er ikke noget vi spørger specifikt til i vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse, og derfor kan jeg kun svare ud fra hvad 
jeg hører rundt omkring. 
 

mailto:chbr@flugger.com
http://www.flugger.com/
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Kom gerne igen hvis I har behov for det. 
Farverige hilsner 
 
Charlotte Bredsted 
Kommunikationsansvarlig 
  
Flügger A/S 
Islevdalvej 151 
DK-2610 Rødovre 
tlf: +45 70 15 15 05 
direkte: +45 44 54 19 02 
mobil: +45 40 64 75 77 
mail: chbr@flugger.com 
web: www.flugger.com 
 

From: Charlotte Nybro Bredsted [mailto:chbr@flugger.com] 
Sent: 26. maj 2009 14:23 
To: Kaspar Frederik Gram 
Subject: Assistance til kandidatafhandling 
 
Hej igen drenge 
 
Hermed svar på spørgsmål 5: Jeg hører fra direktøren for vores datterselskaber DAY og PP at det giver tryghed at tilhøre en større 
børsnoteret koncern.   
 
Fortsat god arbejdslyst. 
 
Charlotte Bredsted 
Kommunikationsansvarlig 
  
Flügger A/S 
Islevdalvej 151 
DK-2610 Rødovre 
tlf: +45 70 15 15 05 
direkte: +45 44 54 19 02 
mobil: +45 40 64 75 77 
mail: chbr@flugger.com 
web: www.flugger.com 
  

mailto:chbr@flugger.com
http://www.flugger.com/
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Bilag 21 Regnskabstal for Dyrup
249

 
Dyrup 

      Resultatopgørelse i mio DKK 2004 2005 2006 2007 2008 
 Nettoomsætning (2003: DKK 1724,1) 1.668 1.681 1.660 1.696 1.624 
 Produktionsomkostninger -921 -978 -980 -1.003 -980 
 Salgs- og distributionsomkostninger -512 -549 -546 -549 -534 
 Administrationsomkostninger -141 -143 -133 -147 -139 
 Andre driftsindtægter 6 5 4 7 7 
   101 16 5 5 -22 
 Særlige poster 0 -49 -47 0 -34 
 Finansielle indtægter 11 7 4 11 10 
 Finansielle omkostninger -25 -29 -28 -32 -43 
 Selskabsskat -26 29 21 -3 22 
 Årets resultat 61 -26 -45 -19 -68 
 

       

       Aktiver i mio DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Immaterielle aktiver 101 107 117 103 101 93 

Materielle aktiver 470 509 488 438 463 519 

Udskudt skat 0 0 33 39 33 38 

Varebeholdninger 232 264 250 249 272 262 

Tilgodehavender fra salg 303 308 271 290 253 218 

Andre tilgodehavender 34 42 43 39 25 22 

Selskabsskat 10 14 19 10 6 10 

Periodeafgrænsningsposter 18 27 18 9 18 19 

Likvide beholdninger 58 42 35 51 56 34 

Aktiver i alt 1.228 1.312 1.274 1.227 1.227 1.215 

       Passiver i mio DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiekapital -100 -100 -100 -100 -100 -110 

Reserve for valutakursreguleringer 0 -8 -12 -13 -17 -7 

Overført resultat -411 -401 -375 -330 -311 -243 

Andre reserver -70 -70 0 0 0 -90 

Egenkapital -581 -579 -487 -442 -428 -449 

Kreditinstitutter, lang gæld -254 -238 -221 -202 -72 -71 

Udskudt skat -55 -64 -57 -32 -26 -15 

Kortfristet del af lang gæld -21 -18 -17 -17 -131 -48 

Kreditinstitutter, kort gæld -29 -67 -212 -208 -230 -239 

Gæld til Moder - cash pool 0 0 0 0 0 -76 

Varekreditorer -159 -158 -132 -170 -204 -176 

Gæld til koncernvirksomheder 0 -70 0 0 0 -5 

Skyldig selskabsskat -2 -2 -1 -5 -1 -1 

Anden gæld -125 -115 -147 -150 -134 -136 

Periodeafgrænsningsposter -2 -2 -2 -1 -1 0 

Passiver i alt -1.228 -1.312 -1.274 -1.227 -1.226 -1.215 
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 Kilde: Dyrup årsrapporter 2004-2008. 
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Dyrup 

Reformuleret res.opg. mio. DKK 2004 2005 2006 2007 2008 
 Nettoomsætning (2003: DKK 1724,1) 1.668 1.681 1.660 1.696 1.624 
 Produktionsomkostninger -921 -978 -980 -1.003 -980 
 Salgs- og distributionsomkostninger -512 -549 -546 -549 -534 
 Administrationsomkostninger -141 -143 -133 -147 -139 
 Andre driftsindtægter 6 5 4 7 7 
 Særlige poster 0 -49,2 -47,3 0 -34,1 
 Driftsoverskud 101 -33 -42 5 -56 
 Skat på driftsoverskud -30 23 15 -8 13 
 Driftsoverskud efter skat 71 -10 -27 -3 -43 
 Valutakursreg. af dattervirksomheder ført over EK 8 4 1 4 -10 
 Totalindkomst fra driften 78 -6 -27 1 -53 
 Finansielle indtægter 11 7 4 11 10 
 Finansielle omkostninger -25 -29 -28 -32 -43 
 Netto finansielle omk. før skat -14 -23 -24 -20 -33 
 Skat på finansielle 4 6 6 5 8 
 Netto finansielle omkostninger efter skat -10 -16 -18 -15 -25 
 Koncernresultat 61 -26 -45 -19 -68 
 Totalindkomst 68 -22 -45 -15 -78 
 

       Reformuleret balance mio DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Driftsaktiver 
     

  

Immaterielle aktiver 101 107 117 103 101 93 

Materielle aktiver 470 509 488 438 463 519 

Udskudt skat 0 0 33 39 33 38 

Varebeholdninger 232,4 263,9 249,5 249,3 271,7 262 

Tilgodehavender fra salg 303 308 271 290 253 218 

Andre tilgodehavender 34 42 43 39 25 22 

Selskabsskat 10 14 19 10 6 10 

Periodeafgrænsningsposter 18,2 26,7 17,7 8,5 18 19,3 

Driftslikviditet (1% af nettooms.) 17 17 17 17 17 16 

Driftsaktiver i alt 1.187 1.286 1.256 1.193 1.188 1.197 

Driftsforpligtelser 
     

  

Udskudt skat -54,9 -64,3 -57,1 -31,6 -25,8 -14,7 

Varekreditorer -158,9 -158,2 -131,9 -170,3 -203,6 -176 

Gæld til koncernvirksomheder 0 -70,2 0 0 0 -4,8 

Skyldig selskabsskat -1,9 -1,5 -0,6 -4,9 -0,9 -0,7 

Anden gæld -125 -115,2 -146,7 -150 -134,3 -135,8 

Periodeafgrænsningsposter -2,2 -2 -1,7 -1,4 -1,2 0 

Driftsforpligtelser i alt -343 -411 -338 -358 -366 -332 

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 844 875 918 835 822 865 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser 
     

  

Likvide beholdninger 41 25 18 35 39 18 

Kreditinstitutter, lang gæld -254,1 -237,5 -220,9 -202 -72,3 -70,9 

Kortfristet del af lang gæld -20,7 -17,5 -16,9 -16,6 -130,9 -47,9 

Kreditinstitutter, kort gæld -29,3 -66,6 -211,6 -208,1 -230,3 -238,7 

Gæld til Moder - cash pool 0 0 0 0 0 -76,1 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser -264 -296 -431 -392 -394 -415 

Egenkapital 581 579 487 442 428 449 
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Dyrup 
     Skattefordel af finansielle omk. 2004 2005 2006 2007 2008 

Finansielle indtægter 11 7 4 11 10 

Finansielle omkostninger -25 -29 -28 -32 -43 

Finansielle omkostninger -14 -23 -24 -20 -33 

Skat heraf 28% 28% 25% 25% 25% 

Skat på finansielle omkostninger 4 6 6 5 8 

      

      Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 

Nettoomsætning (2003: DKK 1724,1) 1.668 1.681 1.660 1.696 1.624 

Totalindkomst 68 -22 -45 -15 -78 

Totalindkomst fra driften 78 -6 -27 1 -53 

Gns. EK 580 533 465 435 439 

Gns. NDA 860 896 876 828 843 

Netto finansielle omkostninger -10 -16 -18 -15 -25 

Gns. Netto finansielle forpligtelser -280 -364 -412 -393 -405 

Renteomkostninger 3,60% 4,46% 4,41% 3,87% 6,15% 

      Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 

Egenkapitalens forrentning ROE 11,78% -4,09% -9,62% -3,38% -17,83% 

Afkastningsgrad ROIC 9,12% -0,62% -3,03% 0,06% -6,32% 

Aktivernes omsætningshastighed AOH 1,9408 1,8746 1,8945 2,0480 1,9258 

Overskudsgrad OG 4,70% -0,33% -1,60% 0,03% -3,28% 

FGEAR 0,4829 0,6823 0,8857 0,9043 0,9235 

SPREAD 5,52% -5,08% -7,44% -3,81% -12,47% 
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Bilag 22 Regnskabstal for Akzo Nobel Deco A/S
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Akzo Nobel Deco A/S 
      Resultatopgørelse i 1.000 DKK 2004 2005 2006 2007 2008 

 Nettoomsætning (2003: DKK 353.899) 397.526 429.001 429.675 426.385 409.053 
 Vareforbrug -196.837 -232.738 -242.767 -255.452 -233.638 
 Distributionsomkostninger -178.146 -179.413 -179.556 -161.823 -159.447 
 Administrationsomkostninger -14.542 -15.903 -13.621 -16.297 -11.717 
 Andre driftsindtægter 2.591 7.565 79.651 35.601 3.064 
 Andre driftsomkostninger 0 -9.058 -2.352 -25.459 -207 
   10.592 -546 71.030 2.955 7.108 
   

    
  

 Omstruktureringsomkostninger -7.840 -9.116 -4.461 -4.012 -1.163 
 Indtægter af kapitalandele i tilkn. 0 27.435 17.446 0 1.660 
 Indtægter af kapitalandele i ass. 197 202 -186 -23 165 
   

    
  

 Finansielle indtægter 1.056 2.772 4.062 9.385 6.610 
 Finansielle omkostninger -912 -1.791 -1.194 -1.412 -482 
   

    
  

 Selskabsskat -791 1.256 -7.735 5.633 -3.355 
 Årets resultat 2.302 20.212 78.962 12.526 10.543 
 

       Aktiver i 1.000 DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Materielle anlæg 38.620 29.801 40.065 24.470 24.381 20.977 

Kapitalandele i tilknyttede virks. 475 0 85.103 64.646 0 111 

Kapitalandele i associerede virks. 970 1.105 1.265 1.193 1.172 1.343 

Andre finansielle aktiver 6.252 6.010 5.451 5.244 5.078 5.782 

Varebeholdning 43.735 47.343 15.849 19.178 21.361 18.734 

Udskudt skatteaktiv 0 0 16.476 8.101 13.068 10.834 

Tilgodehavender fra salg 46.783 47.710 37.880 23.743 60.410 63.941 

Tilgodehavender tilknyttede virks. 7.856 16.938 115.182 201.901 127.729 135.661 

Tilgodehavender ass. virks. 441 0 841 2.178 0 0 

Sambeskatningsbidrag 0 0 0 0 550 539 

Selskabsskat 0 0 1.754 4.586 4.182 0 

Andre tilgodehavender 3.529 2.668 5.789 3.669 3.025 5.053 

Periodeafgrænsningsposter 5.695 9.292 3.102 3.965 2.769 680 

Likvide beholdninger 122 132 18.084 78 131 110 

Aktiver i alt 154.478 160.999 346.841 362.952 263.856 263.765 

Passiver i 1.000 DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiekapital -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

Reserve for nettoopskrivninger 0 0 0 0 -95 -260 

Reserve for afledte finansielle inst. 0 0 0 0 685 935 

Overkursfond -41.000 -41.000 0 0 0 0 

Overført resultat 885 -252 -169.132 -73.356 -85.474 -87.351 

Foreslået udbytte 0 -1.000 0 -175.000 0 -8.500 

Egenkapital -70.115 -72.252 -199.132 -278.356 -114.884 -125.176 

Hensatte forpligtelser -12.867 -14.091 -16.826 -5.819 -30.335 -26.601 

Finansiel leasing -5.457 -5.096 -4.701 -4.269 -3.797 -3.285 

Kort del af langfristet gæld -327 -360 -395 -432 -472 -513 

Kreditorer -30.304 -24.210 -14.776 -19.109 -54.826 -53.186 

Gæld til tilknyttede virks. -14.095 -21.003 -76.632 -16.601 -17.224 -21.623 

Gæld til associerede virks. 0 -498 -2.327 -2.441 -3.059 -1.964 

Sambeskatingsbidrag 0 0 0 -8.085 -2.335 -1.478 

Skyldig selskabsskat 0 0 -4.606 0 0 -1.285 

Anden gæld -21.313 -23.489 -27.446 -27.840 -36.924 -28.655 

Passiver i alt -154.478 -160.999 -346.841 -362.952 -263.856 -263.766 
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 Kilde: Akzo Nobel Deco A/S årsrapporter 2004-2008. 
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Akzo Nobel Deco A/S 
Reformuleret res.opg. 1.000 DKK 2004 2005 2006 2007 2008 

 Nettoomsætning (2003: DKK 353.899) 397.526 429.001 429.675 426.385 409.053 
 Vareforbrug -196.837 -232.738 -242.767 -255.452 -233.638 
 Distributionsomkostninger -178.146 -179.413 -179.556 -161.823 -159.447 
 Administrationsomkostninger -14.542 -15.903 -13.621 -16.297 -11.717 
 Andre driftsindtægter 2.591 7.565 79.651 35.601 3.064 
 Andre driftsomkostninger 0 -9058 -2352 -25459 -207 
 Omstruktureringsomkostninger -7840 -9116 -4461 -4012 -1163 
 Indtægter af kapitalandele i tilkn. 0 27435 17446 0 1660 
 Indtægter af kapitalandele i ass. 197 202 -186 -23 165 
 Driftsoverskud 2.949 17.975 83.829 -1.080 7.770 
 Skat på driftsoverskud -751 1.531 -7.018 7.626 -1.823 
 Driftsoverskud efter skat 2.198 19.506 76.811 6.546 5.947 
 Egenkapitalreguleringer -165 6 262 -250 -998 
 Totalindkomst fra driften 2.033 19.512 77.073 6.296 4.949 
 Finansielle indtægter 1.056 2.772 4.062 9.385 6.610 
 Finansielle omkostninger -912 -1.791 -1.194 -1.412 -482 
 Netto finansielle omk. før skat 144 981 2.868 7.973 6.128 
 Skat på finansielle -40 -275 -717 -1.993 -1.532 
 Netto finansielle omkostninger efter skat 104 706 2.151 5.980 4.596 
 Koncernresultat 2.302 20.212 78.962 12.526 10.543 
 Totalindkomst 2.137 20.218 79.224 12.276 9.545 
 

       

       Reformuleret balance 1.000 DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Driftsaktiver 
     

  

Materielle anlæg 38.620 29.801 40.065 24.470 24.381 20.977 

Kapitalandele i tilknyttede virks. 475 0 85.103 64.646 0 111 

Kapitalandele i associerede virks. 970 1.105 1.265 1.193 1.172 1.343 

Varebeholdning 43.735 47.343 15.849 19.178 21.361 18.734 

Udskudt skatteaktiv 0 0 16476 8101 13068 10834 

Tilgodehavender fra salg 46.783 47.710 37.880 23.743 60.410 63.941 

Tilgodehavender tilknyttede virks. 7.856 16.938 115.182 201.901 127.729 135.661 

Tilgodehavender ass. virks. 441 0 841 2.178 0 0 

Sambeskatningsbidrag 0 0 0 0 550 539 

Selskabsskat 0 0 1.754 4.586 4.182 0 

Andre tilgodehavender 3.529 2.668 5.789 3.669 3.025 5.053 

Periodeafgrænsningsposter 5.695 9.292 3.102 3.965 2.769 680 

Driftslikviditet (1% af nettooms.) 3.539 3.975 4.290 4.297 4.264 4.091 

Driftsaktiver i alt 151.643 158.832 327.596 361.927 262.911 261.964 

Driftsforpligtelser 
     

  

Hensatte forpligtelser -12.867 -14.091 -16.826 -5.819 -30.335 -26.601 

Kreditorer -30304 -24210 -14776 -19109 -54826 -53186 

Sambeskatingsbidrag 0 0 0 -8085 -2335 -1478 

Skyldig selskabsskat 0 0 -4606 0 0 -1285 

Anden gæld -21313 -23489 -27446 -27840 -36924 -28655 

Gæld til tilknyttede virks. -14095 -21003 -76632 -16601 -17224 -21623 

Gæld til associerede virks. 0 -498 -2327 -2441 -3059 -1964 

Driftsforpligtelser i alt -78.579 -83.291 -142.613 -79.895 -144.703 -134.792 

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 73.064 75.541 184.983 282.032 118.208 127.172 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser 
     

  

Andre finansielle aktiver 6.252 6.010 5.451 5.244 5.078 5.782 

Likvide beholdninger -3.417 -3.843 13.794 -4.219 -4.133 -3.981 

Finansiel leasing -5457 -5096 -4701 -4269 -3797 -3285 

Kort del af langfristet gæld -327 -360 -395 -432 -472 -513 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser -2.949 -3.289 14.149 -3.676 -3.324 -1.997 

Egenkapital 70.115 72.252 199.132 278.356 114.884 125.175 
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Akzo Nobel Deco A/S 

     Skattefordel af finansielle omk. 2004 2005 2006 2007 2008 

Finansielle indtægter 1.056 2.772 4.062 9.385 6.610 

Finansielle omkostninger -912 -1.791 -1.194 -1.412 -482 

Finansielle omkostninger 144 981 2.868 7.973 6.128 

Skat heraf 28% 28% 25% 25% 25% 

Skat på finansielle omkostninger -40 -275 -717 -1.993 -1.532 

      Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 

Nettoomsætning (2003: DKK 353.899) 397.526 429.001 429.675 426.385 409.053 

Totalindkomst 2.137 20.218 79.224 12.276 9.545 

Totalindkomst fra driften 2.033 19.512 77.073 6.296 4.949 

Gns. EK 71.184 135.692 238.744 196.620 120.030 

Gns. NDA 74.303 130.262 233.507 200.120 122.690 

Netto finansielle indtægter 104 706 2.151 5.980 4.596 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser -3.119 5.430 5.237 -3.500 -2.660 

Renteomkostninger -3,32% 13,01% 41,08% -170,86% -172,77% 

      Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 

Egenkapitalens forrentning ROE 3,00% 14,90% 33,18% 6,24% 7,95% 

Afkastningsgrad ROIC 2,74% 14,98% 33,01% 3,15% 4,03% 

Aktivernes omsætningshastighed AOH 5,3501 3,2934 1,8401 2,1306 3,3340 

Overskudsgrad OG 0,51% 4,55% 17,94% 1,48% 1,21% 

FGEAR 0,0438 -0,0400 -0,0219 0,0178 0,0222 

SPREAD 6,06% 1,97% -8,07% 174,01% 176,80% 
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Bilag 23 Regnskabstal for Jotun A/S
251

 
Jotun A/S 

      Resultatopgørelse i 1.000 NOK 2004 2005 2006 2007 2008 
 Nettoomsætning 6.075.394 6.710.212 7.732.966 8.872.209 10.442.250 
 Produktionsomk. -3.121.784 -3.563.835 -4.158.973 -4.866.001 -5.427.487 
 Beholdningsændring færdigvarer 0 0 -59.132 -24.854 -348.089 
 Lønomkostninger -1.071.838 -1.178.163 -1.232.225 -1.337.329 -1.699.321 
 Afskrivninger -203.687 -205.579 -221.749 -226.032 -228.535 
 Tab på krav -19.865 -23.444 -34.764 -22.959 -57.583 
 Andre driftsomkostninger -1.165.489 -1.204.544 -1.381.176 -1.590.984 -1.762.153 
 Primært driftsresultat 492.731 534.647 644.947 804.050 919.082 
 Renteindtægter 15.968 17.424 12.848 29.773 35.074 
 Andre finansielle indtægter 31.850 28.124 31.104 46.874 46.987 
 Renteomkostninger -26.905 -41.860 -60.495 -53.940 -58.765 
 Andre finansielle omkostninger -42.923 -48.320 -43.542 -59.173 -65.688 
 Selskabsskat -141.960 -150.879 -209.101 -214.107 -214.658 
 Minoritetsinteressernes andel af årets resultat -34.041 -34.387 -45.136 -76.642 -117.446 
 Årets resultat 294.720 304.749 330.625 476.835 544.586 
 

       Aktiver i 1.000 NOK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Udskudt skat 23.577 40.259 88.603 93.656 103.753 162.390 

Andre immaterielle aktiver 148.701 153.358 147.422 151.141 114.509 85.841 

Materielle anlæg 1.196.549 1.180.498 1.439.833 1.461.358 1.470.775 1.911.967 

Finansielle aktiver 101.663 100.259 126.480 130.092 129.865 154.306 

Varebeholdning 883.832 1.085.779 1.209.961 1.359.787 1.368.182 2.068.717 

Tilgodehavender fra salg 1.161.816 1.220.959 1.496.293 1.694.456 1.749.900 2.657.534 

Andre tilgodehavender 174.775 174.253 230.442 235.117 226.745 376.264 

Likvider 397.730 584.980 402.044 510.398 830.557 515.080 

Aktiver i alt 4.088.643 4.540.345 5.141.078 5.636.005 5.994.286 7.932.099 

       Passiver i 1.000 NOK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiekapital -102.600 -102.600 -102.600 -102.600 -102.600 -102.600 

Egenkapital -2.292.846 -2.368.635 -2.592.288 -2.763.668 -2.839.732 -3.620.103 

Minoritetsinteresser -113.136 -107.104 -116.054 -120.518 -183.239 -297.649 

Pensionsforpligtelser -95.332 -107.448 -118.325 -107.924 -108.846 -120.781 

Hensættelse til udskudt skat 
 

0 0 -22.989 -16.393 -25.613 

Anden gæld -26.965 -18.067 -7.950 -119 0 -2.440 

Bankgæld -182.046 -160.785 -182.395 -91.768 -104.300 -215.632 

Lån -158.045 -178.856 -301.993 -407.024 -394.089 -517.746 

Kassekredit -111.803 -196.818 -206.713 -275.858 -292.736 -386.100 

Varekreditorer -520.477 -633.742 -704.478 -829.331 -880.511 -1.277.531 

Skyldig skat -51.530 -74.416 -99.364 -133.941 -154.037 -199.898 

Offentlige forpligtelser -98.520 -102.753 -104.309 -107.972 -113.372 -127.197 

Skylidige udbytter -102.600 -136.800 -153.900 -171.000 -205.200 -205.200 

Andre forpligtelser -232.742 -352.339 -430.700 -501.293 -599.231 -833.607 

Passiver i alt -4.088.642 -4.540.363 -5.121.069 -5.636.005 -5.994.286 -7.932.097 
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 Kilde: Jotun A/S årsrapporter 2004-2008. 
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Jotun A/S 
      Reformuleret res.opg. 1.000 NOK 2004 2005 2006 2007 2008 

 Nettoomsætning (2003: 5.475.975) 6.075.394 6.710.212 7.732.966 8.872.209 10.442.250 
 Produktionsomk. -3.121.784 -3.563.835 -4.158.973 -4.866.001 -5.427.487 
 Beholdningsændring færdigvarer 0 0 -59.132 -24.854 -348.089 
 Lønomkostninger -1.071.838 -1.178.163 -1.232.225 -1.337.329 -1.699.321 
 Afskrivninger -203.687 -205.579 -221.749 -226.032 -228.535 
 Tab på krav -19.865 -23.444 -34.764 -22.959 -57.583 
 Andre driftsomkostninger -1.165.489 -1.204.544 -1.381.176 -1.590.984 -1.762.153 
 Driftsoverskud 492.731 534.647 644.947 804.050 919.082 
 Skat på driftsoverskud -148.123 -163.376 -225.925 -224.317 -226.528 
 Driftsoverskud efter skat 344.608 371.271 419.022 579.733 692.554 
 Valutakursomregning af datterselskaber over EK -95.771 87.860 3.643 -184.901 522.544 
 Totalindkomst fra driften 248.837 459.131 422.665 394.832 1.215.098 
   

    
  

 Renteindtægter 15.968 17.424 12.848 29.773 35.074 
 Andre finansielle indtægter 31.850 28.124 31.104 46.874 46.987 
 Renteomkostninger -26.905 -41.860 -60.495 -53.940 -58.765 
 Andre finansielle omkostninger -42.923 -48.320 -43.542 -59.173 -65.688 
 Netto finansielle omk. før skat -22.010 -44.632 -60.085 -36.466 -42.392 
 Skat på finansielle 6.163 12.497 16.824 10.210 11.870 
 Netto finansielle omkostninger efter skat -15.847 -32.135 -43.261 -26.256 -30.522 
 Koncernresultat 328.761 339.136 375.761 553.477 662.032 
 Minoritetsinteressernes andel af årets resultat -34.041 -34.387 -45.136 -76.642 -117.446 
 Totalindkomst 198.949 392.609 334.268 291.934 1.067.130 
 

       

       Reformuleret balance 1.000 NOK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Driftsaktiver 
     

  

Udskudt skat 23.577 40.259 88.603 93.656 103.753 162.390 

Andre immaterielle aktiver 148.701 153.358 147.422 151.141 114.509 85.841 

Materielle anlæg 1.196.549 1.180.498 1.439.833 1.461.358 1.470.775 1.911.967 

Varebeholdning 883.832 1.085.779 1.209.961 1.359.787 1.368.182 2.068.717 

Tilgodehavender fra salg 1.161.816 1.220.959 1.496.293 1.694.456 1.749.900 2.657.534 

Andre tilgodehavender 174.775 174.253 230.442 235.117 226.745 376.264 

Driftslikviditet (1% af nettooms.) 54.760 60.754 67.102 77.330 88.722 104.423 

Driftsaktiver i alt 3.644.010 3.915.860 4.679.656 5.072.845 5.122.586 7.367.136 

Driftsforpligtelser 
     

  

Pensionsforpligtelser -95.332 -107.448 -118.325 -107.924 -108.846 -120.781 

Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 -22.989 -16.393 -25.613 

Anden gæld -26.965 -18.067 -7.950 -119 0 -2.440 

Skyldig skat -51.530 -74.416 -99.364 -133.941 -154.037 -199.898 

Varekreditorer -520.477 -633.742 -704.478 -829.331 -880.511 -1.277.531 

Offentlige forpligtelser -98.520 -102.753 -104.309 -107.972 -113.372 -127.197 

Skylidige udbytter -102.600 -136.800 -153.900 -171.000 -205.200 -205.200 

Andre forpligtelser -232.742 -352.339 -430.700 -501.293 -599.231 -833.607 

Driftsforpligtelser i alt -1.128.166 -1.425.565 -1.619.026 -1.874.569 -2.077.590 -2.792.267 

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 2.515.844 2.490.295 3.060.630 3.198.276 3.044.996 4.574.869 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser 
     

  

Finansielle aktiver 101.663 100.259 126.480 130.092 129.865 154.306 

Likvider 342.970 524.226 334.942 433.068 741.835 410.658 

Bankgæld -182.046 -160.785 -182.395 -91.768 -104.300 -215.632 

Lån -158.045 -178.856 -301.993 -407.024 -394.089 -517.746 

Kassekredit -111.803 -196.818 -206.713 -275.858 -292.736 -386.100 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser -7.261 88.026 -229.679 -211.490 80.575 -554.515 

Minoritetsinteresser -113.136 -107.104 -116.054 -120.518 -183.239 -297.649 

Egenkapital 2.508.583 2.578.321 2.830.951 2.986.786 3.125.571 4.020.354 
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Jotun A/S 
     Skattefordel af finansielle omk. 2004 2005 2006 2007 2008 

Renteindtægter 15.968 17.424 12.848 29.773 35.074 

Andre finansielle indtægter 31.850 28.124 31.104 46.874 46.987 

Renteomkostninger -26.905 -41.860 -60.495 -53.940 -58.765 

Andre finansielle omkostninger -42.923 -48.320 -43.542 -59.173 -65.688 

Finansielle omkostninger -22.010 -44.632 -60.085 -36.466 -42.392 

Skat heraf 28% 28% 28% 28% 28% 

Skat på finansielle omkostninger 6.163 12.497 16.824 10.210 11.870 

      

      Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 

Nettoomsætning (2003: 5.475.975) 6.075.394 6.710.212 7.732.966 8.872.209 10.442.250 

Totalindkomst 198.949 392.609 334.268 291.934 1.067.130 

Totalindkomst fra driften 248.837 459.131 422.665 394.832 1.215.098 

Gns. EK 2.543.452 2.704.636 2.908.869 3.056.179 3.572.963 

Gns. NDA 2.503.069 2.775.463 3.129.453 3.121.636 3.809.932 

Netto finansielle omkostninger -15.847 -32.135 -43.261 -26.256 -30.522 

Netto finansielle aktiver/forpligtelser 40.383 -70.827 -220.584 -65.457 -236.970 

Renteomkostninger R   45,37% 19,61% 40,11% 12,88% 

      Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 

Egenkapitalens forrentning ROE 7,82% 14,52% 11,49% 9,55% 29,87% 

Afkastningsgrad ROIC 9,94% 16,54% 13,51% 12,65% 31,89% 

Aktivernes omsætningshastighed AOH 2,4272 2,4177 2,4710 2,8422 2,7408 

Overskudsgrad OG 4,10% 6,84% 5,47% 4,45% 11,64% 

FGEAR -0,0159 0,0262 0,0758 0,0214 0,0663 

SPREAD   -28,83% -6,11% -27,46% 19,01% 
 


