
 

 Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-40%  
Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-40% per år på 
en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nor-
dic Camping snabbt tar marknadsandelar. De har som mål att göra 
ett förvärv motsvarande 3-10 MSEK per 12-månadersperiod  

 
 Smarta avtal ger 7 miljoner och stabilare framtida kassaflöden 

Samarbete med Migrationsverket minskar säsongskänsligheten då 
det ökar beläggningen under Q1 och Q4. Det senaste kontraktet 
med Migrationsverket motsvarade ett värde på cirka 7 miljoner.  

 
 Handlas till 70% P/E- samt 50% EV/EBITDA- rabatt gentemot 

sina Peers 
Med ett estimerat P/E på 8,14 och EV/EBITDA på 5,86 för 2014 är 
rabatten stor i bolaget sett till konkurrenternas P/E 29 samt 
EV/EBITDA 11. Vi anser att bolaget är relativt billigt sett till sina 
konkurrenter och att marknaden därför missar potentialen. 
 

 Riktkurs på 24,00 SEK ger uppsida på ca 64% 
Stabil omsättning, lyckade förvärv och låg risk gör Nordic Camping 
till ett intressant investeringsobjekt med bra uppsida.  
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Kursutveckling

Analysts: Jakob Melin och Stefan Svärd 

Buy 
Target price: 24,00 SEK 

 
 

Nyckeldata   

Aktiekurs 14.65 

52 v högsta / lägsta 14.50/8.00 

Antal aktier 8 417 866 

Börsvärde (MSEK) 123 

Nettoskuld (MSEK) 30 

EV (MSEK) 154 

Sektor Resor och Fritid 

Lista / Kortnamn  Aktietorget/CAMP 

Nästa rapport, Q1 9 Maj  

    

Utveckling   

1 mån 5.02% 
3 mån 26.29% 
1 år 62.78% 

YTD 29.65% 

    

Huvudägare Innehav (%) 

Traction AB 30.10% 
Sibireff & Co AB 17.00% 
Kjell Jacobccon 5.10% 
Amplap Living AB 4.60% 
Erasmus Management AB 4.30% 

    

Ledning   

VD/CEO Tom Sibirzeff 

Styrelseordförande Joakim Skantze 

   
 

 

 
 

Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8Lönsamhet 6

Nyckeltal - Värderingsmultiplar 

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

P/E 59,46 20,79 275,08 90,87 12,41 8,14 6,48 5,18

EV/EBITDA 7,31 6,62 18,94 18,01 8,20 5,86 4,63 3,59

EV/EBIT 11,91 7,58 50,67 28,96 10,65 7,08 5,63 4,29

P/S 1,17 1,67 1,25 1,27 1,73 1,39 1,20 1,05

EV/Sales 1,36 2,16 2,20 2,26 2,20 1,75 1,47 1,20

P/BV 1,31 1,13 1,06 1,41 2,21 1,74 1,37 1,08

Räntetäckningsgrad 3,59 17,82 1,79 2,67 7,40 8,94 10,98 13,48

EV/FCF 0,80 1,19 -2,28 -5,63 32,27 83,59 42,38 14,74

Direktavkastning 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

MV 30 44 44 59 112 112 112 112

EV 35 57 78 106 142 141 137 129

Nordic Camping 
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Marknadsledande inom campingsektorn 

Nordic Camping är en av de marknadsledande 

kedjorna inom campingbranschen. En av de 

största fördelarna med kedjekoncept är att det 

dels möjliggör inlåsning av kunderna genom lojali-

tetsprogram då de finns på flera orter i Sverige. 

Den största fördelen är dock att det ger en helt an-

nan möjligt för resebyråer utomlands att lägga upp 

rutter till sina kunder. Istället för att de ska behöva 

ringa flertalet olika campingar så räcker det nu att 

de ringer en arrangör men får möjligheten att boka 

flera campingar samtidigt. I och med att de har ett 

gemensamt bokningssystem för flera anläggningar 

så minskas även kostnaderna vilket möjliggör mer 

avancerade online bokningssystem.  

 

Ökad beläggning Q1 och Q4 

Genom att Nordic Camping aktivt jobbar med att 

minska sitt säsongsberoende genom investeringar 

i anläggningar som har möjlighet till hotellverk-

samhet är de inte lika säsongsberoende som sina 

konkurrenter. Säsongsberoendet inom camping-

branschen är ett problem då det är låg omsättning 

under Q1 och Q4 vilket bidrar till en sämre lön-

samhet. De jobbar även med att utveckla långtids-

boende och konferensmöjligheter på sina nuva-

rande anläggningar. Företagets samarbete med 

Migrationsverket och byggbolag har även det bi-

dragit till ett mindre säsongsberoende.  

 

Tillväxt på 30-40% senaste åren 

De har även lyckats med att upprätthålla en till-

växt på 30-40% under de senaste tre åren. Den 

höga tillväxten kommer dels ifrån de förvärv de 

genomfört men även genom en organisk tillväxt. 

Under 2013 växte de med 19 % organiskt och den 

totala omsättningstillväxten uppgick till 39 %. De 

har även som strategi att förvärva en ny anlägg-

ning varje 12-månadersperiod. 

 

Visit Sweden investerar 60-80 MSEK i mark-

nadsföring för svensk camping 

Nordic Camping har bra samarbeten med bland 

annat Stena Line och resebyråer i andra länder, 

dessa länder är bland annat Tyskland och Neder-

länderna vilket gör att Nordic Camping ser en stor 

tillströmning från dessa länder. En stor fördel med 

att ha stor tillströmning från dessa två länder är 

att deras semesterperiod ligger lite före den 

Svenska vilket gör att de lyckas förlänga högsä-

songen som är den mest lönsamma perioden på 

året. Visit Sweden kommer under de tre kom-

mande åren att göra en satsning på 60-80 MSEK 

för att marknadsföra Sverige och just inrikta sig på 

campinggästerna norrmän, danskar, tyskar och 

holländare. Detta är en den största satsningen på 

att marknadsföra campingsegmentet. Det är en 

stor fördel för Nordic Camping då det innebär yt-

terligare exponering mot internationella kunder 

vilket troligen kommer ge ett ökat inflöde av in-

ternationella turister till Nordic Campings anlägg-

ningar. 
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Uppsida på 100 % enligt EV/EBITDA trots en 

klart högre tillväxt 

Nordic Campings konkurrenter har haft en ge-

nomsnittlig EV/EBITDA på 11 och enligt vår esti-

mering för 2014 handlas Nordic Camping till 

EV/EBITDA 5,86 vilket innebär att det finns en 

uppsida på ca 100 % utifrån detta nyckeltal. Dess-

utom har konkurrenternas omsättningstillväxt 

enbart varit i snitt 10 % vilket är betydligt lägre än 

Nordic Campings som haft en tillväxt på ca 35 % 

vilket gör att det finns en stor potential i värde-

ringen gällande Nordic Camping. 

 

Stor potential i Nordic Campings hotellverk-

samhet 

Nordic Camping har enligt den senaste rapporten 

utökad sin verksamhet inom hotellboende. Detta 

har minskat bolagets konjunkturkänslighet samt 

bidragit till ökad lönsamhet. Bolaget visar i sen-

aste rapporten att räkenskapsåret 2013 var det 

första året med ett positivt resultat i Q4. Vi ser yt-

terligare möjligheter inom hotellverksamheten 

och tror att det kommer bli en viktig del för Nordic 

Camping i framtiden. Sett till marknadsandelar är 

även övernattning på hotell den överlägset största 

turismformen i Sverige. Nordic Camping har där-

för stora möjlighet att ta ytterligare marknadsan-

delar inom det segmentet och här kommer även 

campingarnas placering att bli av stor vikt. 
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11 anläggningar med en omsättning på 65 

MSEK 

Nordic Camping är Sveriges ledande kedja inom 

Camping och Resort och har som affärsidé att för-

värva och arrendera campingplatser för att i ett 

kedjekoncept och under ett varumärke erbjuda 

varierande boendeformer med ett tydligt koncept 

där kundens helhetsupplevelse står i centrum. De 

har idag 11 anläggningar i Sverige och omsatte 65 

MSEK räkenskapsåret 2013, vilket är en omsätt-

ningsökning på ca 39 % gentemot föregående år. 

Bolaget erbjuder en möjlighet till ett diversifierat 

boende i både stugor, husbilar, husvagnar samt 

tält på deras anläggningar. För att nå en ännu bre-

dare målgrupp har de även börjat tillhandahålla 

konferensverksamhet och upplevelsepaket. Före-

taget grundades 2001 av deras nuvarande VD och 

var då Sveriges enda kedjebaserade campingverk-

samhet. De listades på Aktietorget 2006 med kort-

namnet CAMP.   

 

Camping-turism på frammarsch – ökning med 

1 miljon övernattningar sedan 2008 

Vi ser även att campingindustrin är på fram-

marsch i Sverige med en ökning från 13.6 miljoner 

övernattningar 2008 till 14.6 miljoner övernatt-

ningar 2013.  
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Totalt 14538882 3,3% 
Inhemsk 11231235 4,6% 
Norge 1 789 259 -3,2% 
Tyskland  762 915 9,2% 
Nederländerna  238 806 8,9% 
Danmark  188 191 -11,3% 
Schweiz  78 498 15,7% 
Finland  62 440 7,9% 
Frankrike  28 796 -8,6% 
Övrig  158 742 -19% 
 
   

 

 
 
 
40-50 intressanta förvärv i Sverige 

Bolaget har som mål att förvärva en anläggning 

per år. Anläggningarna ska primärt vara belägna i 

eller i närheten av större städer eller semesteror-

ter, omsätta ca 3-10 MSEK, samt ha utbyggnads-

potential och möjlighet till förädling. Bolaget äm-

nar även förvärva någon eller några större an-

läggningar med en omsättning på ca 10-25 MSEK. 

Enligt bolaget finns det ca 40-50 intressanta an-

läggningar på den svenska marknaden. Deras för-

värvsstrategi har resulterat i att bolaget under 

2013 förvärvade Hökensås Camping & Se-

mesterby i Tidaholm. Under 2012 tillkom Breds-

and i Enköping och Ekudden i Mariestad i koncer-

nen. Under våren 2014 förvärvade de även 

Nickstabadets Camping och Vandrarhem i Nynäs-

hamn, anläggningen omsätter cirka 6 miljoner.  

 
 
 
 
 
 
 

Bolagsbeskrivning 
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Marknadsstruktur och 
marknadsposition 
Marknadstillväxt på 5-6% årligen 

Nordic Camping har en enkel affärsidé och är i 

dagsläget ledande i Sverige inom campingverk-

samhet. Bolaget är det enda börsnoterade bolaget 

som har som affärsidé att under ett kedjekoncept 

erbjuda campingboende i varierande former. Detta 

gör Nordic Camping attraktiv då de kan erbjuda 

samma förväntade service under ett varumärke på 

ett flertal orter i landet. Bolaget blir unikt på det 

sätt att internationella och inhemska turister vet 

vad de får på samtliga anläggningar vilket ökar 

sannolikheten för återbesök på deras anläggningar 

om kunden varit nöjd sedan tidigare. Bolaget kan 

även hålla en högre standard på samtliga anlägg-

ningar då det finns täckning att även renovera 

mindre lönsamma anläggningar.  Marknaden de är 

aktiva på växer med 5-6% per år och omsätter 

idag ungefär 4 miljarder. Nordic Camping har dock 

under de senare åren lyckats uppnå en organisk 

tillväxt på 19%. Detta betyder att de vinner mark-

nadsandelar men i och med den stora marknaden 

så finns det fortsatta förutsättningar för en fortsatt 

hög tillväxt.  

 

Branschsnittet växer med enbart 3,5% 

Bolagets lyckade affärsidé speglas i dess höga till-

växt som under de senaste åren legat mellan 30 

och 40 %. Detta kan jämföras med branschsnittet 

på enbart 3.5%. Genom att ha anläggningar från 

norr till söder blir de mindre beroende av vädret i 

en specifik region, vilket bolag med enbart en an-

läggning är.  

 

 

Koncernledning och styrelse 

Styrelseordförande är Joakim Skantze, VD för Nor-

dic Camping är Tom Sibirzeff som innehar 17 pro-

cent av rösterna i företaget. Peter Wetterstrand, 

Johannes Vock och Christer Lundberg är styrelse-

ledamöter. Inom styrelsen finns det lång erfaren-

het inom resebranschen, där tillexempel Peter har 

arbetat inom Fritidsresor. 

Ägare 
Antal  

Aktier 
Röster och 

kapital 

Traction AB 2 533 778 30.10 % 

Sibireff& Co AB 1 431 037 17.00 % 

Kjell Jacobccon 429 311 5.10 % 

AmplapLiving AB 387 222 4.60 % 

Erasmus Management AB 361 968 4.30 % 

Övriga 3 274 550 38.90 % 

Totalt 8 417 866 100,00% 
 
Traction AB är ett börsnoterat investmentbolag 

som jobbar med att utveckla och förädla sina före-

tag genom aktivt och långsiktigt ägande. De stävar 

inte efter att skapa en koncern utan arbetar obero-

ende med de olika företagen.  Deras affärsfilosofi 

säger även att de i första hand bidrar med mana-

gement och i andra hand finansiering.  

 

 

 

 

Ledning och styrelse  
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Under de tre senaste åren har Nordic Camping 

haft en omsättningstillväxt på 35% per år. I ett 

optimistiskt scenario så lyckas Nordic Camping att 

göra ett större förvärv under året vilket skulle 

kunna öka deras omsättning i linje med tidigare 

år.  De skulle även se en ökad tillströmning av in-

ternationella turister vilket även det skulle leda till 

en ökning av omsättningen och lönsamheten. Un-

der 2012 lanserade de en ny hemsida som erbju-

der online-bokning vilket är en av anledningarna 

till den ökade beläggningen.  Under ett bull-

scenario ser vi det som rimligt att de kommer nå 

en omsättningstillväxt på 35-40%. Det finns även 

en möjlighet att bolaget förvärvar en anläggning 

utomlands vilket inte enbart skulle ge ett lyft till 

omsättningen det skulle även diversifiera kundba-

sen mer och göra bolaget mindre känsligt för hän-

delser i Sverige. Med en tillväxt på 40% under de 

kommande tre åren skulle det betyda att omsätt-

ningen skulle vara cirka 180 miljoner för 2016 och 

med den estimerade EBIT-marginalen skulle det 

innebära en EBIT på cirka 51 miljoner. Vilket 

skulle ger ett EV/EBIT på 2,78.  

 

 
 

 
 

Under ett bear-scenario minskar inflödet av turister 

till Sverige samt att inhemsk turism minskar. De 

misslyckas även med förvärven vilket bromsar till-

växten ytterligare.  Den lägre beläggningen på deras 

anläggningar skulle under ett bear-scenario kunna 

bero på bl.a. global lågkonjunktur vilket minskar 

turismen drastiskt. Att de inte heller skulle lyckas 

förlänga kontrakten med Migrationsverket skulle 

även det bidra till en lägre omsättning, ca 7 miljo-

ner enligt nuvarande kontrakt. Vilket även skulle 

leda till att lönsamheten skulle sjunka framför allt 

under Q1 och Q4 som åter igen skulle vara kvartal 

då bolaget går med förlust.  Skulle omsättningen 

enbart öka med 10 % leder det till att 2016 års om-

sättning enbart skulle vara 86 miljoner och men 

nuvarande EBIT-marginal skulle EBIT för 2016 

vara 18 miljoner. Med en EBIT på 18 miljoner för 

2016 skulle det innebära att EV/EBIT landar på 

7,89.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bull-case 
Möjlig omsättningstillväxt på 35% 

 

Bear-case 
Mindre än 10% tillväxt i ett Bear-scenario 
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Fortsatt stabil beläggning med24% tillväxt 

I det grundläggande scenariot tror vi att de kom-

mer lyckas växa organiskt med 15 %, detta genom 

ett fortsatt stabilt inflöde av turister. Vi tror inte att 

det ska vara några svårigheter att nå upp till den 

tillväxten då de växte organiskt med 19 % under 

2013. Den 13 mars meddelade de även att de för-

värvat en ny anläggning som har haft en omsätt-

ning på 6 MSEK som de kommer få tillträde till den 

1:a april. Vi tror även att marginalerna kommer att 

förbättras något, detta framför allt då vi bedömer 

att personalkostnaden som del av omsättning 

kommer gå tillbaka mot samma nivå som under 

2010 dvs. 26 procent.  

 
Når upp till kommunicerat tillväxtmål på 10% 

Nordic Camping har som mål att nå en tillväxt på 

10%, och de ämnar även att förvärva en ny anlägg-

ning per året. Ledningen har sedan tidigare visat 

att de kan lyckas nå upp till det kommunicerade 

tillväxtmålet. Förvärven de gjort har visat sig vara 

lyckosamma, en anledning till detta kan vara att de 

väljer att bara investera i anläggningar med en hög 

standard eller att det finns en god potential för att 

campingen ska kunna nå upp till kraven ställda på 

förvärvet.  

 

Starkt kedjekoncept  

En av deras styrkor är kedjekonceptet vilket möj-

liggör tillhandahållandet av en bättre hemsida med 

ett mer avancerat bokningssystem som finns till-

gängligt på flera olika språk. Nordic Camping har 

samarbeten med lokala resebyråer bland annat i 

Nederländerna och Tyskland vilket göra att de får 

ett större inflöde från just dessa länder. Kedjekon-

ceptet underlättar även enormt för externa reseby-

råer då de kan lägga upp en rutt inom Sverige och 

alltid använda Nordic Campings anläggningar istäl-

let för att behöva ta kontakt med flera olika an-

läggningar. Denna utländska turism har en annan 

stor fördel och det är att deras högsäsong ligger 

före den Svenska högsäsongen vilket möjliggör en 

förlängning av Nordic Campings säsong.  
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Nordic Camping har även ett samarbete med Stena 

Line som är verksam inom kryssningsbranschen.  

Turisterna resandes med deras färjor hänvisas till 

just Nordic Campings anläggningar.  Genom att de 

har valt att förvärva anläggningar med hotell och 

långtidsboende, och även gjort investeringar på 

vissa av campingarna för att få en hotellverksam-

het har de lyckats att få ner säsongsberoendet 

inom verksamheten. Detta är positivt då det ger 

möjligheter till större intäkter året runt. 

 

Lyckat samarbetet med Migrationsverket 

Samarbetet med Migrationsverket löper visserli-

gen på kort sikt men här finns det en stor potential 

för Nordic Camping då det ger en bra beläggning 

på campingarna under lågsäsongerna. Både Nordic 

Camping och Migrationsverket verkar vara väldigt 

nöjda med samarbetet, vilket skapar en bra relat-

ion som ökar möjligheten för ytterligare kontrakt. 

Det senaste kontraktet med Migrationsverket upp-

skattades till omkring 7 miljoner och gäller under 

våren 2014 vilket motsvarar cirka elva procent av 

den estimerade omsättningen under 2014. 

 

Expansion utanför Sverige, en marknad som 

omsätter ca 11 miljarder årligen 

Företaget har även en vision om att förvärva eller 

börja arrendera campinganläggningar utanför Sve-

rige, detta tror vi är en bra strategi då det skulle 

öka deras kundbas. I och med deras lojalitetspro-

gram där de binder in kunderna finns det en möj-

lighet att binda in många nya kunder genom att 

etablera sig i ett annat land. Vi tror inte att bolaget 

i dagsläget aktivt söker potentiella investeringsob-

jekt i övriga nordiska länder men ser ändå en möj-

lighet i att bolaget, om möjlighet ges och ett intres-

sant objekt presenteras för dem, kommer förvärva 

eller arrendera anläggningar inom en snar framtid.  

Detta öppnar upp en marknad för Nordic Camping 

som omsätter ca 11 miljarder per år. I dagsläget 

har Nordic Camping med sin omsättning på 65 mil-

joner SEK enbart 1.6% av den svenska marknaden. 

Skulle Nordic Camping erhålla samma andel av den 

totala nordiska marknaden uppgår omsättning till 

ca 180 miljoner, en ökning med275%. 

 

 

 

 

Förvärv under marknadspris 

En viktig faktor som möjliggjort den höga lönsam-

heten på förvärvade anläggningar är att de har 

kunnat förvärva dem från kommuner. Kommuner-

na avyttrar ofta dessa anläggningar till ett kraftigt 

rabatterat pris vilket har möjliggjort en god lön-

samhet. Vi tror att det även i framtiden kommer 

finnas kommuner som kommer att sälja sina an-

läggningar och fastigheter vilket ger fortsatta goda 

förutsättningar för bolaget att fortsätta sin höga 

tillväxt. Under 2013 kunde företaget täcka sina in-

vesteringar med kassaflödet från den operativa 

verksamheten. Detta är ett gott tecken då det i 

framtiden inte måste ta upp nya lån/nyemissioner 

för att kunna fortsätta med förvärvsstrategin eller 

alternativt att företaget börjar dela ut pengar till 

aktieägarna. Vi tror dock att en möjlig aktieutdel-

ning är många år fram i tiden då bolaget är i en ex-

pansiv fast och kommer fortsätta fokusera på att 

skapa värde genom förvärv och tillväxt vilket krä-

ver stora investeringar. 

 

Konferensanläggningar öppnar upp ytterligare 

affärsområden 

Under de senaste åren har företaget även fokuserat 

på att förvärva anläggningar med möjlighet för 

konferenser samt att utveckla konferenslokaler på 

de befintliga anläggningarna. Huvudanledningen 

till detta är att det dels attraherar en ny typ av 

kunder men även att detta ökar intäkterna under 

lågsäsongen vilket är något som företaget har job-

bat aktivt med att förbättra. Vi tror att satsningen 

på konferensanläggningar kommer att ge en god 

avkastning i framtiden och kommer hjälpa företa-

get att bli stabilare över hela året.  
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Handlas till ett P/E 70% lägre än konkurren-

terna 

Tillväxten för räkenskapsår 2014 estimerar vi till 

24% vilket inkluderar förvärvet som skett under 

våren 2014. Utan förvärvet ser vi att bolaget skulle 

klarat av en tillväxt på 15% vilket är något högre 

än bolagets sedan tidigare kommunicerade till-

växtmål. Bolagets förväntade omsättning uppgår 

då till 80 MSEK för räkenskapsåret 2014. Detta 

inkluderar bolagets senaste kommunicerade för-

värv, dock inte framtida förväntade förvärv. Vi 

kommer därför med stor sannolikhet att tvingas 

justera upp våra estimat i och med lyckade fram-

tida förvärv då de kan komma att få en stor inver-

kan på den framtida omsättningen. Detta i linje 

med tidigare förvärv som ökat årsomsättningen 

avsevärt. Dock kommer de framtida förvärven ha 

en mindre inverkan på koncernens totala omsätt-

ning i jämförelse med tidigare år, i och med att bo-

laget växer. Sett till bolagets omsättningsökning 

2013 på 39% kom 19% från organisk tillväxt. Vi 

flaggar dock för att en stor del av den ökade orga-

niska tillväxten kommer från ökad beläggning un-

der lågsäsong bl.a. genom avtal med Migrations-

verket och beläggning från byggbolag. Vi tror där-

för att den delen av tillväxten är ytterst osäker då 

kontrakten med Migrationsverket löper under 

korta perioder samt att beläggningen från byggbo-

lag är beroende av var byggprojekten är belägna 

geografiskt. Omsättningstillväxten på 24% inklu-

derar därför enbart den del som berör tillväxten 

från utländska och inhemska turister samt 6 MSEK 

från det senaste förvärvet. Vi förväntar oss även 

stabila marginaler för kommande år. Bolaget har 

dock möjlighet att effektivisera ytterligare, där de-

ras nya webbsida är ett steg i rätt riktning. 

 

Sett till bolagets estimerade P/E på 8.14 för räken-

skapsåret 2014 anser vi att bolaget är relativtbil-

ligt. Nordic Campings konkurrenters P/E har i 

dagsläget ett medianvärde på 29. Vi är dock något 

restriktiva när det kommer till detta nyckeltal med 

tanke på spridningen i konkurrenternas P/E. Även 

sett till historiskt P/E för konkurrenterna samt 

Nordic Camping flaggar för att pålitligheten i 

nyckeltalet är relativt lågt. Vi anser därför att Nor-

dic Campings P/E bör ligga på ca 15 för räken-

skapsåret 2014 vilket utifrån enbart estimeringen 

av detta nyckeltal ger en riktkurs på 24.50 SEK per 

aktie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning

Rezidor Hotel -272,67 N/A 169,19 0,87 0,87 4,00% 0,50% 19,02% 0,00%

Skistar B 27,60 N/A 21,56 3,21 3,21 N/A na -8,08% 2,69%

Regenbogen AG N/A N/A N/A na na na na -54,56% 0,00%

Median -122,54 - 95,38 2,04 2,04 4,00% 0,50% -8,08% 0,00%

Aktien 20,79 6,62 7,58 1,67 2,16 32,62% 28,49% 2,25% 0,00%

P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning

Rezidor Hotel -31,13 N/A -48,55 0,43 0,43 4,10% -0,90% 9,29% 0,00%

Skistar B 20,49 15,00 28,73 2,04 3,46 N/A na -1,17% 3,46%

Regenbogen AG 93,50 N/A N/A 1,00 3,71 N/A -83,45% -4,14% 0,00%

Median 20,49 15,00 -9,91 1,00 3,46 4,10% -42,18% -1,17% 0,00%

Aktien 275,08 18,94 50,67 1,25 2,20 11,62% 4,34% 34,81% 0,00%

P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning

Rezidor Hotel -23,92 8,02 -436,09 0,44 0,44 5,50% -0,10% 2,96% 0,00%

Skistar B 23,78 11,17 24,34 1,91 3,13 na na 8,45% 3,01%

Regenbogen AG 166,70 N/A 81,83 0,80 2,68 N/A 3,28% 32,71% 0,00%

Median 23,78 9,60 24,34 0,80 2,68 5,50% 1,59% 8,45% 0,00%

Aktien 90,87 18,01 28,96 1,27 28,96 12,57% 7,82% 31,46% 0,00%

P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning

Rezidor Hotel 28,99 8,32 15,18 0,73 0,73 8,80% 4,80% 3,32% 0,00%

Skistar B 22,96 12,07 25,63 1,94 3,29 26,30% 13,20% 8,45% 2,96%

Regenbogen AG 233,60 10,01 N/A 0,85 1,68 19,07% 2,94% -1,48% 0,00%

Median 28,99 10,01 20,41 0,85 1,68 19,07% 4,80% 3,32% 0,00%

Aktien 12,41 8,20 10,65 1,73 2,20 26,80% 20,62% 38,67% 0,00%

2010

2011

2012

2013

Värdering 
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Marknaden missar potentialen i en rabatterad 

aktie med ett EV/EBITDA 50 % lägre än kon-

kurrenterna  

Ett stabilare och mer pålitligt nyckeltal för Nordic 

Camping är EV/EBITDA. Spridningen är lägre mel-

lan konkurrenterna samt att den historiska volati-

liteten är mycket mindre. Konkurrenternas har ett 

genomsnittligt EV/EBITDA på 11 för 2013. Med en 

estimerad EBITDA på 24 MSEK för 2014 handlas 

Nordic Camping idag till 5.86 gånger den estime-

rade EBITDA för 2014 vilket vi anser är en något 

stor rabatt. Skulle aktien handlas för 23,70 SEK 

landar EV/EBITDA på 9,5 vilket är mer rättvisande 

gentemot konkurrenterna. Vi kommer att lägga 

större vikt på riktkursen erhållen från nyckeltalet 

EV/EBITDA och lägre vikt på riktkursen erhållen 

från P/E-talet för att spegla vår bedömning angå-

ende pålitligheten i nyckeltalen. Vi lägger därför 

60% av vikten till EV/EBITDA och 40% av vikten 

till P/E. Aktien värderas till 24 SEK vilket ger en 

uppsida på ca 64%. 

 

Konkurrenter med en mediantillväxt på 3,32% 

Konkurrenterna ovan har valts ut som benchmark 

då de har snarlika egenskaper som Nordic Cam-

ping. Rezidor Hotel och Skistar är större aktörer 

verksamma inom resebranschen och kan de ge en 

god vägledning till ett framtida nyckeltal. Re-

genbogen AG är mer likt Nordic Camping både gäl-

lande storlek och bransch, Regenbogen driver ett 

antal campinganläggningar i Tyskland och Sverige. 

Under 2013 så var mediantillväxten för konkur-

renterna 3,32%.  

 

 

 

 

 

 

Rekommendation 
Köp 

Nordic Camping har en stor uppsida tack vare hög 

organisk tillväxt samt framtida förvärv. De har en 

stabil tillväxt och stabila marginaler. Genom orga-

nisk tillväxt tror vi det är möjligt för bolaget att 

minst uppnå den sedan tidigare kommunicerade 

tillväxtmålet på 10 %. Vi estimerar tillväxten för 

2014 till 24%. Detta exkluderar framtida förvärv, 

men inkluderar bolagets senaste förvärv, samt av-

tal med myndigheter vilket vid genomförande kan 

komma att få stor inverkan på omsättningen. Vi 

kan därför tvingas justera upp våra estimat. Rikt-

kursen sätts i dagsläget till 24 SEK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclosure: 
Stefan Svärd – äger aktier i Nordic Camping & Resort 

Jakob Melin– äger aktier i Nordic Camping & Resort 
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Avkastningspotential 7p

 

Lönsamhet 6p

 

Ledning 7p

 

Trygg placering 8p

 

Avkasningspotential – 7 poäng 

Vi ser en stor potential i affärsmodellen och tror att de kommer 
fortsätta växa organiskt, och via förvärv av nya anläggningar.  Det 
finns även en stor uppsida i värderingen av fastigheterna som re-
dovisas till anskaffningsvärdet. Det pågår löpande omvärderingar 
av fastigheterna för att få en mer rättvis bild av marknadsvärdet. 

 

Lönsamhet – 6 poäng 

Vi ser en klar uppsida vad gäller lönsamheten på bolaget, detta på 
grund av ökad satsning på verksamhet som inte är så säsongsbe-
tonad som till exempel hotellverksamhet vilket kommer att öka 
lönsamheten speciellt under lågsäsongen som annars är ett pro-
blem för just campingar i allmänhet. 
 

 

 

Ledning – 7 poäng 

Bolagets ledning har en lång erfarenhet inom resebranschen, och 
de har visat sig kunna göra lyckade förvärv. Detta har hittills 
lyckats skapa en god tillväxt inom företaget.  Det kan dock bli svå-
rare allt eftersom förvärven ökar så minskar även möjligheten för 
ledningen att kunna kontrollera alla anläggningar, och blir då mer 
beroende av den lokala ledningen. 

 

Trygg placering – 8 poäng 

Bolaget har visserligen en ganska så aggressiv förvärvsstrategi 
vilket minskar tryggheten i placeringen då det finns en risk för att 
förvärven inte kommer lyckas leva upp till förväntningarna. Det 
som talar för att det är en så pass trygg placering är de har så pass 
mycket materiella tillgångar i from av fastigheter och mark, som 
dessutom redovisas till anskaffningsvärde.   
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SWOT 

Styrkor 
 

 Erfaren ledning 
 Geografiskt attraktiva anläggningar 
 Starkt varumärke 
 Diversifierad campingverksamhet 
 Lojalitetsprogrammet låser in kun-

den 
 Tydligt kedjekoncept gör att kunden 

vet vad de får 

Svagheter 
 

 Säsongsberoende 
 Risk för att de tappar kontrollen över 

bolaget i och med expanderingen 
 Lätt att replikera affärsidén  

 
 

Möjligheter 
 

 Expandera utanför Sverige  
 Samarbete med bokningssidor  
 Fortsatta samarbeten med myndighet-

er 
 Förvärv till rabatterade priser från 

kommuner 
 Ökad turism i Sverige  
 Ökad inhemsk turism 

 

Hot 
 

 Ökad konkurrens 
 Högre priser på kommunalt ägda 

anläggningar 
 Ändringar inom lagstiftning an-

gående försäljning av statliga an-
läggningar 

 Minskad turism  
 Minskad inhemsk turism 

 

SWOT 
 
 

Få risker 

Ett av bolagets största riskområden är ett område 

som de inte kan påverka och det är vädret, detta är 

en risk som är stor då den påverkar omsättningen i 

väldigt stor utsträckning. Blir det en dålig högsä-

song med mycket regn samt låga temperaturer 

kommer detta att påverka bolagets lönsamhet, 

detta är dock en risk som gäller för hela branschen 

och ingår i affärsmodellen. Det finns även en 

marknadsrisk inom företaget då semester är en 

viss typ av lyxkonsumtion, dock skulle det vara 

möjligt att se en viss positiv effekt under lågkon-

junktur på den inhemska turismen då en semester 

inom Sverige är billigare än att resa utomlands. De 

är även beroende av ränteutvecklingen på grund 

av stora investeringar.  

 

 

 
Likviditetsrisk finns även för bolaget då väldigt 
stor del av intäkterna kommer under just högsä-
song men många gånger vill man göra investering-
ar inför kommande högsäsong för att kunna opti-
mera intäkterna. Så länge de inte har några an-
läggningar utanför Sverige finns det inga större 
valutarisk men när de väljer att expandera verk-
samheten utanför Sverige kommer de även att ut-
sättas för en valutarisk då intäkterna inte längre 
enbart kommer vara i svenska kronor. 
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Nyckeltal - Bolagets performance

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

Omsättningstil lväxt 2% 35% 31% 39% 24% 16% 14%

Bruttomarginal 90% 92% 89% 88% 92% 92% 92% 92%

EBITDA-marginal 19% 33% 12% 13% 27% 30% 32% 34%

EBIT-marginal 11% 28% 4% 7,8% 20,6% 24,7% 26,1% 28,0%

Nettomarginal 7% 20% 1% 3% 14% 17% 18% 20%

ROA 5% 9% 1% 1% 9% 12% 13% 14%

ROE 8% 19% 1% 4% 18% 21% 21% 21%

ROCE 6% 14% 1% 3% 13% 17% 19% 20%

ROIC 9% 15% 1% 3% 13% 17% 18% 19%

Soliditet 57% 49% 41% 34% 53% 58% 63% 67%

Kapitalets omsättningshastighet0,62 0,43 0,47 0,52 0,65 0,70 0,69 0,67

Nyckeltal - Värderingsmultiplar 

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

P/E 59,46 20,79 275,08 90,87 12,41 8,14 6,48 5,18

EV/EBITDA 7,31 6,62 18,94 18,01 8,20 5,86 4,63 3,59

EV/EBIT 11,91 7,58 50,67 28,96 10,65 7,08 5,63 4,29

P/S 1,17 1,67 1,25 1,27 1,73 1,39 1,20 1,05

EV/Sales 1,36 2,16 2,20 2,26 2,20 1,75 1,47 1,20

P/BV 1,31 1,13 1,06 1,41 2,21 1,74 1,37 1,08

Räntetäckningsgrad 3,59 17,82 1,79 2,67 7,40 8,94 10,98 13,48

EV/FCF 0,80 1,19 -2,28 -5,63 32,27 83,59 42,38 14,74

Direktavkastning 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

MV 30 44 44 59 112 112 112 112

EV 35 57 78 106 142 141 137 129

Resultaträkning

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

Omsättning 26 26 36 47 65 80 94 107

Rörelsekostnader -23 -25 -34 -45 -50 -59 -67 -74

EBITDA 5 9 4 6 17 24 30 36

Avskrivningar -2 -1 -3 -2 -4,0 -4,2 -5,3 -5,9

EBIT 3 8 2 4 13 20 24 30

Finansnetto -0,8 -0,4 -0,8 -1,4 -1,8 -2,2 -2,2 -2,2

EBT 2 7 1 2 12 18 22 28

Skatt -0,3 -1,2 -0,4 -0,7 -2,5 -3,9 -4,9 -6,1

Nettoresultat 2 5 0 1 9 14 17 22

Omsättningstil lväxt YoY 2% 35% 31% 39% 24% 16% 14%

Balansräkning

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

Eget kapital 23 29 31 30 51 65 82 104

Totala ti l lgångar 41 61 76 89 99 115 135 158

Nettoskuld 5 13 34 47 30 29 25 17

Kassa och bank 8 10 2 1 7 8 12 20

Sysselsatt kapital 37 52 67 79 88 102 119 141

Rörelsekapital 8 5 -5 -1 2 3 6 15

Soliditet 57% 49% 41% 34% 53% 58% 63% 67%

Kassaflöde

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 6 4 6 11 18 23 28

Förändring av rörelsekapital 1 0 3 0 0 0 0

CF löpande verksamheten 8 4 10 11 18 23 28

CF investeringsverksamheten -2 -20 -18 -10 -17 -20 -19

Fritt kassaflöde 6 -16 -8 1 2 3 9

CF finansieringsverksamheten -1 10 10 4 0 0 0

Nettokassaflöde 4 -5 2 5 2 3 9

Appendix 
 


