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1. De totale markt voor meubels en keukens in 2015
In de context van een handelsbeurs zal de branche, zoals bekend, de eigen situatie graag
positief voorstellen. Onafhankelijk van het feit of dit een rol speelde bij de berichtgeving
voor de Kölner Möbelmesse (Keulse meubelbeurs) in januari 2016, bestaat ook reden tot
tevredenheid bij de nuchtere beoordeling van de berekende cijfers van de meubelindustrie
van het afgelopen jaar.
Een goede werkgelegenheid en een lage rentestand hebben bijgedragen tot een positieve
stemming onder de eindverbruikers, waarvan ook Duitse meubelproducenten hebben
kunnen meeprofiteren. Der Verband der deutschen Möbelindustrie (Vereniging van de
Duitse Meubelindustrie) gaat daarom voor het jaar 2015 uit van een groei van rond 5 % voor
de totale meubelmarkt, die gekarakteriseerd wordt door een bescheiden groei in Duitsland
zelf en door duidelijk groeiende afzetcijfers op de exportmarkten.
Dezelfde tendens is waarneembaar bij de bedrijfsmatige ontwikkelingen voor de
producenten van keukenmeubels. Zoals de brancheorganisaties melden, konden
de Duitse keukenmeubelproducenten profiteren van een groeiende Duitse markt,
die bij de eindverbruikers berustte op een sterke neiging tot aanschaf van duurzame
consumptiegoederen.
Nog sterker is de ingetreden groei die kon worden waargenomen bij de export, zodat de
exportquote van de Duitse keukenmeubelindustrie opnieuw is gestegen. Daarmee heeft
de branche zich breed opgesteld op de buitenlandse markten en is deze in staat de
schommelingen en risico’s van de eigen regionale markten op te vangen of te relativeren.
Volgens de meest recente meldingen van de branchevereniging lag de groei van de Duitse
keukenmeubelindustrie eind november 2015 op een totaal van 6,9%.
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2. Omzetontwikkeling van nobilia in 2015
2.1. nobilia totaal
Ook in het jaar 2015 is het nobilia gelukt de trend van de lange termijn ontwikkeling van een
organische groei voort te zetten.
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Bron: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Met een bedrag van € 1.018,4 milj. werd voor het eerst in 2015 een omzet van één
miljard gerealiseerd en zelfs duidelijk overschreden. Na een omzet van € 946,2 milj. in
2014 bedroeg de daaruit resulterende groei € 72,2 milj. – hetgeen overeenkomt met 7,6
%. nobilia heeft daarmee een voor de 15e maal achtereen constante omzetgroei weten
te realiseren. Uiteindelijk heeft nobilia daarmee haar positie als marktleider in Duitsland
duurzaam bevestigd en haar dominerende positie in Europa verder kunnen uitbouwen.
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Met ca. 630.000 keukenorders in de loop van het jaar, of meer dan 2.870 orders per
werkdag, is ook volgens de fysieke maatstaven een tot nu toe nog niet eerder bereikte
prestatie gerealiseerd.
Net als in de voorgaande jaren werd de stijging van de omzet primair gedragen door de
handel met houten delen. Hierdoor is ook de productie van houten delen overeenkomstig
gestegen. In het jaar 2015 werden meer dan 6,3 milj. kasten en meer dan 1,5 milj. werkbladen
geproduceerd. Hierdoor zijn de twee fabrieken opnieuw tot de grens van hun technische
prestaties benut.
Min of meer constant bleef de handel in elektro-apparatuur, die ongeveer de helft van
de orders betreft. nobilia heeft in dit Duitse marktsegment voor catalogusbedrijven een
sterke positie verworven, die in vele jaren is opgebouwd. Bij de exportactiviteiten is het
gelukt, om ook steeds meer buitenlandse klanten van de logistieke voordelen, de complete
order uit één hand, te overtuigen. De eenvoudige en snelle afwikkeling, de goede prijskwaliteitsverhouding en de eenvoudige toegankelijkheid via het Internet van het eigen
merken aanbod bewijzen zich ook in het buitenland als de motor van deze onderneming.
Het aangeboden merkenspectrum en het toenemende aantal eigen merken hebben ertoe
geleid dat het aandeel van in de exportorders geleverde elektro-apparaten vrijwel dat van
de orders voor de binnenlandse markt evenaart.
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2.2. nobilia Duitsland
Met een waarde van € 591,1 milj. in 2015 lag de binnenlandse omzet met € 17,3 milj. boven
de waarde van het jaar 2014 met € 573,8 miljoen. Bij een groeipercentage van 3,0 % komt
deze ontwikkeling overeen met de betreffende trend binnen de branche. Daarmee hebben
de binnenlandse activiteiten met ca. een kwart bijgedragen tot de absolute omzetgroei van
€ 72,2 miljoen.
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In vergelijking met voorgaande jaren hebben de marktaandelen in de binnenlandse markt
zich volgens de analyse van GfK niet aanzienlijk gewijzigd. Zij bedragen onveranderd bijna
30 % – zowel in de volumes als ook in de waarde. Daarmee komt vrijwel elke derde keuken
die in Duitsland wordt verkocht uit Verl.
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Behalve de statistische beoordeling van de totale markt die GfK uitvoert, differentieert GfK
aan de hand van de verschillende distributiekanalen: woninginrichters, meeneem/dhz en
keukenspecialisten. In deze context is een beoordeling op langere termijn – van 2005 tot
2015 – interessant.

Marktaandelen nobilia volgens verkoopkanalen (hoeveelheid)
2005 - 2015
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MZ		
= meubelzaken
Mee/ZB = meenemen/zelfbediening
KSP 		 = keukenspecialisten

Ruw geschat wordt ongeveer bijna de helft van de in Duitsland verkochte keukens
via meubelzaken verkocht. De andere helft wordt voor ongeveer gelijk delen via de
verkoopkanalen meenemen/zelfbediening en keukenspecialisten.
Op lange termijn gezien wordt duidelijk dat het verkoopkanaal via de meubelzaken met een
marktaandeel van nobilia van 38% nog steeds de belangrijkste pijler is voor ons bedrijf.
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In het distributiekanaal meeneem/dhz ligt het marktaandeel van nobilia met 18,2 % op het
niveau van 2005; in het jaar 2010 bedroeg het marktaandeel zelfs 21,2 %. Met name bij dit
langdurige lage marktaandeel in dit distributiekanaal moet worden opgemerkt dat hier juist
in de onderste prijssegmenten voornamelijk gedemonteerde producten verkocht worden,
die niet door nobilia aangeboden worden.
De ontwikkeling van het marktaandeel in het distributiekanaal van de keukenspecialisten
is verheugend te noemen. Het overzicht op de lange termijn bewijst dat nobilia haar
marktaandeel sinds het jaar 2005 van 11,9 % nu tot 25,2 % heeft kunnen vergroten. Daarmee
is nobilia, mede gezien het aantal orders, ook marktleider in het groeiende distributiekanaal
van de keukenspecialisten.
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Verder is voor de beoordeling van de marktpositie de indeling van de marktaandelen in
prijsgroepen door GfK onthullend.

Marktaandelen nobilia volgens prijsgroepen
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In de onderste prijsgroep, waar een keuken voor de eindverbruiker met elektro-apparaten
minder dan € 2.000 kost, is het marktaandeel van nobilia gering. Deze prijsgroep wordt
overwegend bepaald door gedemonteerde producten, die nobilia zoals bekend niet aanbiedt.
Een differentiatie naar eindverbruiker-prijsgroepen toont aan, dat bijna 60 % van alle keukens
in een prijscategorie van € 2.000 tot onder € 10.000 verkocht worden. Onthullend is in deze
samenhang de identificatie van de nobilia marktaandelen in de individuele prijsgroepen.
Het aandeel is gering – 6,9 % – in de categorie onder € 2.000. Het aandeel stijgt in de
categorie van € 2.000 tot € 3.000 tot 20,5 % en schommelt in de categorie van € 3.000 tot
€ 10.000 tussen 34,1 % en 47,0 %. Dit bewijst de dominerende positie van het bedrijf in het
midden van de markt.
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De lange termijn ontwikkeling van de marktaandelen naar prijsgroepen van 2005 tot 2015
bevestigt een constante ontwikkeling in de bovenste prijsgroepen.
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In het jaar 2005 had nobilia het grootste marktaandeel in de prijsgroep van € 4.000 tot
€ 5.000. In het jaar 2015 lag het grootste marktaandeel van 47 % in de prijsgroep tussen
€ 6.000 en € 8.000. Daarmee wordt in deze prijsgroep, goed voor 13,2 % van alle in
Duitsland gedistribueerde en verkochte keukens, bijna elke tweede keuken van nobilia in
Verl geproduceerd.
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De totale indruk van een lange termijn tendens naar de hoogwaardige marktsegmenten
weerspiegelt zich niet alleen bij nobilia, maar ook bij de beoordeling van gemiddelde prijzen
voor eindafnemers sinds het jaar 2000.

Gemiddelde prijzen voor eindafnemers
Markt tov nobilia
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Op de markt zijn de gemiddelde prijzen van € 4.505,- in het jaar 2000 gestegen tot € 6.446,in het jaar 2015. Het gemiddelde prijsniveau bij nobilia is in dezelfde periode gestegen van
€ 3.601,- toen, tot € 6.523,- nu en ligt daarmee sinds vijf jaar zelfs boven het marktniveau.
Dit toont aan, dat nobilia zich parallel aan de marktontwikkeling heeft georiënteerd en de
marktprijsontwikkeling tenslotte bij een eigen marktaandeel van bijna 30 % beslissend heeft
beïnvloed.
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2.3. nobilia export
Met een exportomzet van € 427,3 milj. in het jaar 2015 werd in het vorige jaar met € 54,8
milj.– gelijk aan 14,7 % – overtroffen.

Omzetontwikkeling nobilia in de export (milj. €)
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nobilia is daarmee in 2015 in de exportactiviteiten disproportioneel gegroeid. De exportquote
bedraagt 42 % en ligt daarmee boven de waarde van het vorig jaar van 39 %. nobilia levert
intussen wereldwijd aan meer dan 80 exportmarkten – een stijgende tendens.
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nobilia exportomzet 2015
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Het overzicht van de grootste exportmarkten toont geen aanzienlijke veranderingen ten
opzichte van het vorige jaar. Zowel in absolute als ook in relatieve cijfers domineert de
handel met Frankrijk de export. Daarna volgen de markten in België met 14 % en Oostenrijk
met een aandeel van 12 % in de totale export.
Grote groeipercentages konden wij in Groot-Brittannië en intussen ook weer in Spanje
realiseren – hoewel de beide exportmarkten slechts 3% van onze totale exportomzet
uitmaken.

3. Ondernemingsgroep nobilia
De kernactiviteit van de onderneming, de productie van keukens in Verl en de wereldwijde
distributie en handel daarin, is in de laatste jaren uitsluitend in het buitenland door
verschillende vormen van detailhandel uitgebreid. In Zweden en Engeland exploiteren wij
keukenstudio’s onder eigen verantwoording.
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Verder nemen wij in België deel in een detailhandelsketen die op de meubelmarkt met de èggolijnen en op de keukenmarkt actief is. Bovendien zijn wij nu bovendien grootaandeelhouders
van een franchise-organisatie, die in het bijzonder met de distributielijnen Ixina, Cuisine Plus
en Cuisines Références samenwerkt en aan wie wereldwijd ca. 350 studio’s behoren. De
franchise-organisatie is op de Franse, Belgische en nu ook op wereldwijde exportmarkten
vertegenwoordigd.
Voor de bepaling van de omzet van de ondernemingsgroep moeten aan de ene kant
de bedrijfsinterne omzetten worden geëlimineerd (geconsolideerd) en moet bovendien
rekening gehouden worden met de deelnameverhoudingen (quotiseren). Bovendien
moet hierbij in aanmerking worden genomen dat bij de franchise-organisatie alleen de
franchisevergoedingen en niet de verkoopopbrengsten in de berekening betrokken worden.

Omzetopbrengsten nobilia groep (milj. €)
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Met inachtneming van deze principes resulteert een omzet van de ondernemingsgroep van
€ 1.149,8 milj. Dit betekent een toename van € 118,4 milj. of 11,5 % ten opzichte van de
waarde van € 1.031,4 milj. van vorig jaar.
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4. Eigen tentoonstelling 2015 en Kollektion 2016
De nieuwe collectie die op de eigen tentoonstelling in september 2015 werd gepresenteerd
werd door de markt en door de bezoekers bijzonder goed gewaardeerd. In de nieuw
opgezette nobilia tentoonstelling op ca. 4.000 m2 met 74 tentoongestelde keukens hebben
wij een omvangrijke reeks nieuwe producten gepresenteerd. Met ca. 12.300 vakbezoekers
uit 52 landen konden wij een nieuw bezoekersrecord noteren.
Onder het Motto “One kitchen. One solution”, heeft nobilia haar competentie als
totaalleverancier van keukens verder uitgebreid. De diversiteit van de collectie laat daarbij
geen wensen onvervuld en verenigt een courant design met de modernste techniek en
innovatieve oplossingen voor meer comfort. 17 Nieuwe fronten, vijf nieuwe programma’s,
een nieuwe generatie kleppenbeslag evenals andere nieuwtjes bij typen en toebehoren
bieden de klanten een totaalpakket voor courante en individuele keukenplanningen.
De nieuwe kleurenreeks Alpin wit en Schiefer grijs treffen de actuele trend. En al blijft wit
een favoriete kleur bij de keukenplanning, toch wint grijs als nieuwe basiskleur steeds meer
aan populariteit. Ook de trend naar meer gezelligheid laat zich met de nieuwe houtdecoren
het beste realiseren. Eiken Ontario met zijn warme kleurstelling evenals het lichte, subtiel
geaderde Iconic Beech-decor verlenen de planningen een op de natuur gebaseerd uiterlijk.
Verder biedt een nieuw front in betonoptiek een interessant en eenvoudig te reinigen
alternatief materiaal voor de keuken. Een echte meerwaarde is bovendien het nieuwe
landhuisprogramma met raamdeuren van massief hout, zijde grijs gelakt.
Ook de trend naar individualisatie pakt nobilia op in de nieuwe collectie en biedt met drie
nieuwe korpuskleuren, en 25 paneelkleuren er een uitgebreid Color Concept nog meer
vrijheid voor vormgeving en planning in het assortiment.
nobilia benut bovendien consequent de technische vooruitgang om het bedieningscomfort
en de kwaliteit van haar keukens verder te verbeteren. Zo kunnen de nieuwe klepbeslagen
nu van elektrische openingssystemen worden voorzien en de wandkasten nog beter
ergonomisch bediend worden.
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Het nieuwe assortiment apparaten omvat nu in totaal twaalf merken en vertegenwoordigt
daarmee 65% van de Duitse apparatenmarkt. De merken Bosch en Miele completeren
het aaangeboden assortiment om ook in het hoogste prijssegment een aantrekkelijk
totaalaanbod te kunnen leveren.
Ook biedt het programma toebehoren omvangrijke innovaties. De zonder meer grote selectie
aan geïntegreerde lichtarmaturen werd verder uitgebreid en doorontwikkeld, bovendien
werd de complete verlichtingscollectie omgezet naar LED-verlichting.
De handel heeft de innovaties van de collectie met overwegend positieve reacties aanvaard.
Het grote aantal bestellingen voor de Showroomkeukens is een betrouwbare indicatie dat
de Kollektion 2016 zeer goed door de markt ontvangen is. Tot zover zijn wij vol vertrouwen.
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5. Productie en investeringen
Naar aanleiding van de omzetgroei zijn ook de technische productievolumes van de beide
fabrieken gestegen. Met ca. 630.000 orders, ca. 6,3 milj. kasten en meer dan 1,5 milj.
werkbladen zijn nieuwe records bij de productievolumes bereikt.
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Met een dagelijks productievolume van ca. 28.700 kasten hebben wij nieuwe topwaarden in
de productie van houten componenten gerealiseerd. Bij een dergelijk productievolume is er
waarschijnlijk geen plaats ter wereld waar meer kasten worden geproduceerd dan in Verl,
in Oost-Westfalen. In de fabriek in Verl-Sürenheide worden per werkdag 16.200 kasten en
in de fabriek in Verl-Kaunitz 12.500 kasten geproduceerd.
Met de genoemde 16.200 kasten heeft de fabriek in Sürenheide sedert einige jaren haar
maximum aan capaciteit behaald. Daarom kan de volumetoename in 2015 – net als in de
voorgaande jaren – alleen door de fabriek in Kaunitz worden gerealiseerd.
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Bij afschrijvingen van € 35,6 milj. werd in het jaar 2015 € 68,7 geïnvesteerd of geactiveerd.
Het technische zwaartepunt van de investeringen in de fabriek in Sürenheide was de
vervanging van verouderde machines evenals de optimalisatie van productielijnen en de
bijbehorende processen.
In de fabriek in Kaunitz hebben wij de capaciteit bij de productie van delen vergroot en twee
nieuwe productielijnen in bedrijf genomen. Verder zijn de productiehallen uitgebreid om
daarin een magazijn voor korpusmateriaal en voor half-formaat platen evenals een sterk
geautomatiseerd logistiek centrum voor toebehoren te realiseren. Een nieuwe vleugel met
personeelsvoorzieningen, waaronder een nieuwe kantine, werd in de zomer van 2015 in de
fabriek in Kaunitz ingewijd.
Bovendien ging de invoering van het nieuwe kleppenbeslag AVENTOS in beide fabrieken
gepaard met aanzienlijke investeringen, omdat de aanwezige productielijnen moesten
worden aangepast.
Voor de verzekering en verdere verbetering van de productkwaliteit werd een nieuwe
technologie voor een geautomatiseerde kwaliteitscontrole van de frontmaterialen ontwikkeld.
De andere investeringen betreffen de digitalisering/IT evenals het wagenpark, waarvoor 26
nieuwe trekkers en 58 nieuwe opleggers werden aangeschaft.

6. Milieu en duurzaamheid
nobilia maakt overwegend gebruik van hout en natuurlijke materialen zodat een duurzame
en vooruitziende omgang met materialen en grond- en hulpstoffen dwingend geboden is.
De verschillende duurzaamheidsmodellen zijn erop gebaseerd dat economisch resultaat,
ecologische verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid de principes voor duurzaam
handelen zijn. In zoverre betreffen de maatregelen de inkoop, productie en aflevering van
producten en worden de medewerkers hierbij betrokken.
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nobilia benut haar “Geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit en milieu” als
instrument voor de constante verbetering van de productie en van alle activiteiten. De
productkwaliteit en een goede afstemming op de behoeften van de klant vormen eveneens
wezenlijke factoren voor succes. Behalve de certificatie ten aanzien van milieumanagement,
van de PEFC-certificatie voor het gebruik van houten materialen uit duurzame bosbouw
en de “Blauen Engel” is nobilia sinds 2015 gerechtigd het emissielabel voor kastmeubels
van de beste of de hoogste emissieklasse A te voeren. Dit houdt in, dat wij de resultaten
van testen voor schadelijke stoffen door neutrale testinstituten laten uitvoeren en dat onze
meubels vrij van kwalijke stoffen en kritieke emissies zijn.
Als producent met een productie van 2.870 keukens per dag heeft nobilia een overeenkomstig
groot verbruik van hulpbronnen. Daarom is een verantwoordelijke omgang met de ingezette
grondstoffen en hulpmiddelen van economische en ecologische betekenis. De kringlopen
van waardevolle stoffen vormen namelijk een ander bestanddeel van een duurzame
ondernemingsstrategie.
Het concept voor de afvoer van materialen en verpakkingen berust op een doelgerichte
scheiding van de verschillende materiaalfracties, zodat de ruwe stoffen aan een gericht
hergebruik, of aan recycling kunnen worden toegevoerd. Het resultaat van dit afvoerconcept
laat zich door de ontwikkeling van het restafvalvolume berekenen. In vergelijking met
het vorige jaar hebben wij ondanks de omzetgroei en de daarmee verbonden hogere
productievolumes, het restafvalvolume zelfs met 20 % kunnen verminderen.
nobilia beschikt over een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens DIN EN
ISO 5001: 2011. Energie-efficiëntie potentieel kann faardoor doelgerichter bepaald
en geanalyseerd worden. Hiervoor werd in beiden fabrieken een meetsysteem voor de
verbruiksplaatsmeting overal geimplementeerd om een berter energie –efficiëtiepotentieel
te kunnen realiseren.
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7. Medewerkers en opleiding
Het aantal medewerkers is sinds het einde van 2014 van 2.636 nu tot 2.795 gestegen. Meer
dan 300 nieuwe personen werden aangesteld om 159 medewerkers te kunnen inzetten
ter compensatie van de normale fluctuatie. Het grootste deel van de aangestelde nieuwe
werknemers is in de fabriek in Verl-Kaunitz te werk gesteld. Zwaartepunt van de nieuwe
aanstellingen Lagen in distributie en het wagenpark.
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Ook het aantal van de opleidingsplaatsen hebben wij nu in het jaar 2015 nog eenmaal met
vijf nieuwe opleidingsplaatsten uitgebried tot 117. In het kader van onze opleiding hechten
wij bijzondere waarde aan een afgewogen combinatie van theorie, praktijk en training.
Vreemde talen onderwijs en de mogelijkheid om in het kader van de opleiding een tijdje
in het buitenland te verblijven ronden het opleidingsaanbod af. Ook door de aangeboden
bedrijfsinterne opleidingen konden onze dubbel opgeleide studenten in de marketing
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en op technisch gebied weer succesvolle afsluitende examens afleggen en goed op het
bedrijfsleven worden voorbereid. Aansluitend op de succesvolle afsluitende examens
kon ook in het jaar 2015 aan alle opgeleide studenten een baan in het bedrijf worden
aangeboden.
Voor de betere combinatie van beroep en gezin hebben wij behalve de uitbreiding van
het aanbod van Home-Office-werkplekken de mogelijkheid geschapen, om aan onze
medewerkers een contingent kinderopvang in de omgeving van de onderneming aan te
bieden door een goede samenwerking met een kinderdagverblijf in de stad Verl.
In het kader van het bedrijfsgezondheidsmanagement werd er onder het motto
“nobilia – gezondheid actief” presentaties over gezonde voeding, cursussen voor
ontwenning van een rookverslaving, massages, wandelcursussen en preventieve medische
onderzoeken aangeboden.
Als waardering voor de betrokkenheid van de werknemers heeft nobilia naar aanleiding van
het 70-jarige bedrijfsjubileum in het jaar 2015 de medewerkers en hun gezinnen uitgenodigd
voor een gezinsdag in de fabriek in Kaunitz. Meer dan 7.500 bezoekers hebben aan de
uitnodiging gehoor gegeven en de dag benut, om met hun kinderen de vele attracties te
bewonderen en verdere ontwikkeling van nobilia ter plaatse te bezichtigen.
Einde 2015 heeft elke medewerker behalve de vastgelegde kersttoeslag ook een speciale
uitbetaling ter waarde van € 2.000 bruto ontvangen. De uitgaven voor de onderneming
bedroegen in totaal ca. € 5,5 miljoen.
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8. Verwachtingen en planning 2016
Het is nobilia in 2015 voor de 15e maal achtereen gelukt de omzet door organische groei
en eigen kracht te laten toenemen. Het doel voor het jaar 2016 is om deze weg van de
constante groei te vervolgen.
Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat het groeipotentieel voor de middellange
tot lange termijn van de binnenlandse markt vanwege het al bereikte hoge niveau niet
eindeloos is. De betekenis van de buitenlandse markten zal daarom toenemen en de
export zal, de wezenlijke motor voor de groei in komende jaren zijn. Daarom zullen wij ook
onderzoeken in hoeverre in de uitgekozen verre landen in aanvulling op het object, ook de
detailhandel kan worden bediend en welke gevolgen dit zal hebben voor de productie van
de daar gedistribueerde keukens.
De blijvend sterke neiging tot aanschaf van duurzame consumptiegoederen, de lage
rentestand en de goede werkgelegenheidssituatie, zullen positief uitwerken op de
binnenlandse activiteiten.
De buitenlandse markten bieden onveranderd verschillende perspectieven. De kernmarkten
in Europa zullen zich naar verwachting positief ontwikkelen. Maar wereldwijd blijft het
afwachten in hoeverre locale crisissen gevolgen zullen hebben voor de individuele markten,
met name de exportmarkten.
Samenvattend zien wij gematigd optimistisch uit naar het nieuwe jaar en zijn van plan om
ook in 2016 weer een verdere groei te realiseren.
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