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1 Indledning og problembeskrivelse 

Den amerikanske kemigigant DuPont offentliggjorte mandag den 10. januar 2011 ønske om at 

afgive et købstilbud på 6,3 mia. USD for overtagelsen af samtlige aktier og nettogæld i Danisco A/S 

(herefter Danisco), svarende til godt 36 mia. kr. eller en pris pr. aktie på 665 kr. Danisco-aktien lå 

inden dagens åbning i kurs 530, og kemigiganten DuPont var således villig til at yde en præmie på 

ca. 25 % til aktionærerne i forhold til den seneste kendte markedsværdi.1 Aktiemarkedet reagerede 

straks og Danisco-aktien steg markant og lukkede mandag den 10. januar 2011 i kurs 667. 

Daniscos ledelse i form af bestyrelse og direktion var hurtige til at anbefale selskabets aktionærer at 

tage imod tilbuddet fra DuPont, nok ikke desto mindre grundet CEO Tom Knutzen og CFO Søren 

Bjerre-Nielsens fordelagtige aktieoption, der potentielt kan indbringe de to herrer en aktiegevinst på 

helt op til 100 mio. kr.2 Samme dag beskrev bestyrelsesformand Jørgen Tandrup på TV2-NEWS 

ligeledes tilbuddet og præmien på 25 % som særdeles attraktivt for aktionærerne, ikke mindst på 

grund af Daniscos på daværende tidspunkt høje markedskurs, der over de seneste to år er steget med 

mere end 200 %.3 

For at overtagelsen officielt kan gennemføres, kræver det accept fra min. 90 % af aktionærerne 

(målt på andel af aktiekapitalen), der derved tillader tvangsindløsning af de resterende aktier og 

dermed en overtagelse og efterfølgende afnotering af Danisco.  

DuPont afgav det officielle købstilbud den 21. januar 2011, hvori de gav aktionærerne en måned til 

at beslutte sig, samt betingede sig at tilbuddet alene var gyldigt, såfremt at min. 90 % af 

aktionærerne siger ja og overtagelsen dermed kan blive en realitet.  

Fristen for accept af tilbuddet er efterfølgende rykket til 1. april 2011 og fristen kan muligvis 

efterfølgende ses nødvendig at rykke til 29. april 2011, da der på afgrænsningstidspunktet for denne 

opgave ikke foreligger den nødvendige godkendelse fra diverse konkurrencemyndigheder.4 

Samtidig med offentliggørelsen af DuPonts ønske om købstilbud på selskabet, opjusterede Danisco 

forventningerne til regnskabsårene 2011/12 og 2012/135 og blandt visse aktionærer og analytikere 

bredte der sig hurtigt en skepsis omkring DuPont tilbud, da de mener at købstilbuddet er for lavt, 

                                                            
1 Dagbladet Børsen - DuPont vil købe Danisco for 36 milliarder kroner - 10. januar 2011 
2 Dagbladet Børsen - Knutzen og Co. tjener kassen på opkøb - 10. januar 2011 
3http://www.nordeainvest.dk/Nyheder/Nyheder+2011/Ugens+Perspektiv/Købstilbud+sender+Daniscoaktien+i+vejret/1
457172.html 
4 Dagbladet Børsen - Storaktionær øger pres på Danisco-byder - 17. marts 2011 
5 Selskabsmeddelelse 01/2011 - www.danisco.com 
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hvis man tager selskabets fremtidige potentiale i betragtning. En gruppe af de større institutionelle 

investorer har samlet sig i et konsortium for at presse DuPont til at komme med et højere bud eller 

lade selskabets bevares som selvstændigt.6 Heriblandt har den største aktionær på daværende 

tidspunktet, pensionskassen ATP, på afgrænsnings-tidspunktet for denne opgave endnu ikke 

besluttet sig for, hvorvidt at man ønsker at tage i mod købstilbuddet fra amerikanske DuPont. ATP 

besad 5,1 % af aktiekapitalen. 

Derudover har en uvildig undersøgelse, som er bestilt og udsendt af Dansk Aktionærforening vist, 

at selskabet ifølge den deri foretagne analyse er ca. 40-45 mia. kr. værd, svarende til en pris på ca. 

750-850 kr. pr. aktie, og således 85-185 kr. over tilbuddet fra DuPont. Ligeledes har storbankerne 

Morgan Stanley og Nordea vurderet aktiens værdi til at være henholdsvis 760 kr. pr. aktie og 757-

973 kr. pr. aktie.7  

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problembeskrivelse, søger denne opgave, via en 

fundamentalanalyse og værdiansættelse af Danisco, at estimere værdien af egenkapitalen og 

aktiekursen til brug for denne opgaves interessenter, der efterfølgende kan vurdere, hvorvidt at det 

af DuPont afgivne tilbud på 665 kr. pr. aktie må anses som fordelagtigt eller ej. 

Til at vurdere dette, lyder denne opgaves hovedspørgsmål som følger: 

"Hvad er den estimerede værdi af én Danisco aktie på stand-alone basis på baggrund af en 

fundamentalanalyse og værdiansættelse pr. 17. marts 2011?" 

Afgræsningstidspunktet er valgt ud fra Daniscos dato for offentliggørelsen af det tredje 

kvartalsregnskab for 2010/11. 

Til at belyse ovenstående hovedspørgsmål, vil vi analyse os frem til det følgende: 

 "Hvordan er Daniscos strategiske situation pr. 17. marts 2011?" 

 "Hvilke strategiske forhold, interne såvel som eksterne, påvirker Daniscos valuedrivers?" 

 "Hvad er Daniscos kompetencer i forhold til de væsentligste konkurrenters?" 

 "Hvordan har den økonomiske udvikling været i Danisco over de seneste 3 år?" 

 "Hvilke driftsmæssige, finansielle og likviditetsmæssige risici opererer Danisco under?" 

                                                            
6 Dagbladet Børsen - Danisco-ejere kræver mere - 19. januar 2011 
7 Dagbladet Børsen - Danisco-bejlers rådgiver anser købstilbud for lavt - 24. marts 2011 
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 "Hvor stort er Daniscos fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale?" 

 "Hvor stor en usikkerhed er der forbundet med at værdiansætte Danisco-aktien?" 

1.2 Metode 

1.2.1 Dataindsamling (primære og sekundære data) 

Dataindsamlingsteknikken tager udgangspunkt i opgavens karakteristika i kraft af formålet og 

problemstillingen. I denne opgave vil der blive anvendt to typer af data, primærdata og 

sekundærdata. Informationer der er fremkommet efter d. 17 marts 2011 er ikke inddraget i 

udarbejdelsen af opgaven, men bliver behandlet separat i kapitel 9. 

Primærdata består væsentligt i form af selskabets offentligt tilgængelige årsrapporter og 

kvartalsregnskaber.  

Sekundærdata består i form af avisartikler, informationer fra online-nyhedsmedier, børsmeddelelser, 

statistikker og faglitteratur, samt øvrigt tilgængeligt materiale på Daniscos hjemmeside. 

1.2.2 Kildekritik 

Årsrapporterne for 2009/10 og 2008/09 er alle hentet fra Daniscos investorhjemmeside, og 

årsregnskaberne heri er påført en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Kvartalsmeddelelserne der er benyttet til denne opgave, fremstår ikke-reviderede, men er alene 

påtegnet af selskabets ledelse, som indestår for rigtigheden.  

Ledelsesberetningerne i årsregnskaberne bærer præg af at de er skrevet af virksomheden selv. Alt 

andet lige betyder det, at ledelsesberetningerne vil fremstå positive og subjektive i forhold til 

Danisco. Dette gælder ligeledes informationer der indgår i de officielle regnskaber for Daniscos 

konkurrenter. 

Primærdata er benyttet ved vurdering af selskabets anvendte regnskabspraksis samt 

resultatopgørelse og balance, hvor gennemgang og vurdering heraf er foretaget på baggrund af 

gældende lovgivning, standarder samt bekendtgørelser mv. lovgivning, standarder samt 

bekendtgørelser vurderes objektive.  

Sekundærdata indeholder journalistens eller forfatterens holdninger, hvorfor objektiviteten heraf 

vurderes moderat. Øvrigt tilgængeligt materiale fra Daniscos hjemmeside er blevet tillagt en vis 

grad af skepsis. 
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1.2.3 Struktur samt model- og metodevalg 

Opgavens struktur er som følger: 

 

1.2.4 Anvendt teori 

Opgaven består af 9 kapitler, hvor af kapitlerne 3‐6 består af 3 hovedafsnit. Disse hovedafsnit består af en 

fundamentalanalyse, (herunder en strategiskanalyse og en regnskabsanalyse), budgettering og 

værdiansættelse. Vi vil i nedenstående beskrive vores anvendte teori, herunder model- og 

metodevalg, for de 3 hovedafsnit. Det forudsættes at læseren af opgaven er bekendt med den i 

opgaven anvendte teori og de anvendte modeller, hvorfor der i hovedafsnittene ikke er foretaget 

generel beskrivelse af disse. 

1.2.4.1 Fundamentalanalyse  

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at kortlægge eksterne og interne ikke finansielle valuedrivers 

som har betydning for Danisco for deres nuværende og fremtidige virke. Dette sker først på forhold 

Indledning

Virksomhedsbeskrivelse

Strategisk analyse Regnskabsanalyse

Delkonklusion på 
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Værdiansættelse

Perspektivering
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som Danisco ikke kan påvirke, nemlig på makroniveau ved anvendelse af Michael Porters "PEST-

model "og på brancheniveau ved anvendelse af Michael Porters "Porters Five Forces". Derefter 

analyseres forhold som Danisco selv kan påvirke, ved anvendelse af en analyse af interne ressourcer 

samt kernekompetencer. Den strategiske analyse afsluttes med en analyse af Daniscos 

produktportefølje, for at placere Daniscos produkter i forhold til markedsvækst og markedsandele. 

Til denne analyse anvendes Boston Consulting Groups "Boston-matrice". 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at kortlægge de finansielle værdidrivere for Danisco, til brug for 

den senere budgettering.  

Analysen indledes med et afsnit vedrørende regnskabskvalitet. Afsnittet medtages for at sikre at 

årsrapporten som datagrundlagde, er valid. Derefter foretages der reformuleringer af 

resultatopgørelse og balance. Reformuleringen har til formål at fjerne "støj" fra ikke 

tilbagevendende regnskabsposter, og ligger derefter til grund for en nøgletalsanalyse, der ligeledes 

indgår afsnittet om regnskabsanalysen. Nøgletalsanalysen tager udgangspunkt i DuPont-modellen. 

Afsnittet afsluttes med en risikoanalyse, der har til formål at identificere de driftsmæssige-, 

finansielle- og likviditets- og soliditetsmæssige risici.  

Delkonklusion 

Vi vil afrunde fundamentalanalysen ved at opsamle de væsentlige forhold fra den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen. Til dette anvendes SWOT-analysen, for at identificere Daniscos 

styrker og svagheder, samt muligheder og trusler, for derved at have identificeret væsentlige 

valuedrivers til brug for budgetteringen. 

1.2.4.2 Budgettering 

Konklusionerne fra fundamentalanalysen benyttes i dette afsnit til at udarbejde et budget for 

Danisco og udviklingstendenserne fra fundamentalanalysen fastlægges. Budgettet er 5-årigt med en 

terminalperiode for 2015/16E og udarbejdes for Daniscos core-aktiviteter. 

Resultatet af budgetteringen vil herefter blive anvendt i værdiansættelsen af Danisco. 
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1.2.4.3 Værdiansættelse 

På baggrund af de udarbejdede budgetter bliver selve værdiansættelsen af Danisco foretaget. 

Resultatet vil være en estimeret børskurs, og vi vil anvende den kapitalbaserede 

værdiansættelsesmodel Residualindkomstmodellen til dette. 

Til vurdering af den estimerede børskurs, og for at "tjekke" rimeligheden af denne, foretages en 

sammenligning til konkurrenter. Dette gør vi ved anvendelse af P/EBITDA modellen. 

Derefter vil vi foretage en følsomhedsanalyse, for at kunne vurdere konsekvenserne af ændringer i 

forudsætningerne. 

1.3 Afgrænsning 

Opgavens formål er at foretage en værdiansættelse af Danisco pr. 17. marts 2011. Der er derfor kun 

anvendt informationer til og med d. 17. marts. Efterfølgende væsentlige begivenheder er beskrevet i 

perspektiveringen i kapitel 9. 

Vi har valgt at foretage regnskabsanalysen, de reformulerede resultatopgørelser og balancer, samt 

budgetteringen ud fra historiske regnskabstal for 3 år tilbage, det vil sig fra og med 2007/08. For 

større nøjagtighed og større indblik i den historiske finansielle performance kunne årsregnskaber for 

2005/06 og 2006/07 have været anvendt, således der havde været 5 års historik. Dette har dog ikke 

været muligt, da Danisco i 2008/9 fra solgte Sukker-divisionen, og derfor har der kun været 

tilpassede regnskabstal tilbage til 2007/08. 

Benchmark med konkurrenter i regnskabsanalysen er foretaget på baggrund af de officielle 

årsregnskaber, og der er ikke foretaget reformuleringer af disse, hvorfor at nøgletallene skal 

betragtes som niveauindikatorer. 

Der er ikke foretaget fremskrivning af datoen for udgangspunktet til budgetteringen, som er sat til 

datoen for årsregnskabet 2009/10. Selvom afgrænsningstidspunktet for opgaven er 17. marts 2011, 

vurderer vi at udviklingen frem til afgræsningstidspunktet er estimeret og således indeholdt i 

perioden 2010/11E. Danisco estimerer selv en nettoomsætning for 2010/11E til 15,5 mia. kroner. 

Udviklingen i selskabets nøgletal er medtaget frem til afgræsningstidspunktet, og er således med til 

at danne udgangspunkt for vores estimat for 2010/11E. Vi vurderer at vi vil være nogenlunde på 

niveau med Daniscos egne forventninger. 

   



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 10 of 103 
 

2. Virksomhedsbeskrivelse 

2.1 Historie 

Danisco blev stiftet i 1989 ved en fusion mellem to gamle C. F. Tietgen selskaber, De Danske 

Sukkerfabrikker A/S og De Danske Spritfabrikker A/S samt Dansk Handels- og Industrikompagni.8 

Danisco blev i samme forbindelse børsnoteret på Københavns Fondsbørs med Palle Marcus som 

CEO. Indtil 1996, hvor Danisco byggede deres første fabrik i Kina, var selskabet et regionalt 

konglomerat med et bredt sortiment af konsumentprodukter.  

I forbindelse med at Alf Duch-Pedersen overtog som CEO i 1997, begyndte Danisco at fokusere på 

at blive en global virksomhed inden for fødevareingredienser. Dette betød at Danisco i 1999 

opkøbte den finske fødevareingrediens virksomhed Cultor og frasolgte De Danske Spritfabrikker. I 

opkøbet af Cultor indgik desuden 42 % ejerskab af virksomheden Genencor International, som i 

2005 blev fuldt overtaget af Danisco. Opkøbet var et led i den nye strategi, og bragte således 

Danisco i en position som en global fødevareingrediensvirksomhed.  

I 2004 opkøbte Danisco Rhodia Food Ingredients, en fransk virksomhed indenfor mejerikulturer. 

Dette gjorde Danisco til en af verdens største producenter af mejerikulturer. I 2005 købte Danisco 

så den resterende del af Genencor International af Eastman Kodak, og fuldendte således divisionen 

af industriel biotek.  

Tom Knutzen blev i 2007 ny CEO efter Alf Duch-Pedersen, og målet var derved at fastholde og 

styrke Daniscos internationale position. Samme år frasolgte Danisco deres smagsstofs-division 

(Flavour-division) til Firminich og indgik i stedet partnerskab med denne virksomhed. Samme år 

konsoliderede Danisco sig i Kina, hvor et nyt forsknings- og udviklingscenter blev bygget. Danisco 

indgik ligeledes i 2008 et 50/50 joint venture med DuPont, hvor de etablerede virksomheden 

DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC. Virksomhedens aktivitet gik ud på at udvikle og 

kommercialisere en teknologiløsning for produktion af cellulose ethanol - bedre kendt som 

bioethanol - til en lavere pris end det hidtil var muligt. Det var samme DuPont som 10. januar 2011 

gav købstilbud på Danisco koncernen. I 2009 frasolgte Danisco deres sukkerdivision til tyske 

Nordzucker AG, for således alene at fokusere på biotek og enzymer.9 

                                                            
8 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/about_us/danisco_in_brief/facts 
9 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/about_us/danisco_in_brief/history 
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2.2 Vision, mission og strategi 

Vision 

"At blive first choice som leverandør af biobaserede ingredienser til den globale industri"10 

Visionen om at blive "first choice" leverandør til den globale industri, har fokus på Daniscos 

fødevareingrediensforretning og enzymforretning. For at efterleve denne vision, skal Danisco 

løbende "gøre sig fortjent" til at være "first choice" leverandør ved hele tiden at gøre det bedre 

overfor kunder, leverandører og investorer. 

Mission  

"At hjælpe vores kunder med at forbedre deres konkurrenceevne gennem innovative, bæredygtige 

og biobaserede ingrediensløsninger, der imødekommer markedets krav om sundere og sikrere 

produkter"11 

Missionen om at forbedre kundernes konkurrenceevne betyder, at Danisco ikke blot vil være 

leverandør til sine kunder. Gennem stærke bånd, nytænkende løsninger og fremtidssikre produkter 

vil Danisco være en sparringspartner, som vil komme med løsninger til deres kunder, samt 

løsninger til at afhjælpe globale problemer med hensyn til fødevaremangel, miljø etc. 

Strategi 

"At skabe værdi gennem:     

- organisk og akkvisitiv vækst ved at udnytte og styrke vores markedsadgang, applikationer og 

teknologiplatforme 

- dygtige og engagerede medarbejdere"12 

For at Danisco kan være "first choice" leverandører på det globale marked, og for at Danisco skal 

kunne være en konkurrencedygtig sparringspartner for sine kunder, er Daniscos strategi at skabe en 

sund og stærk virksomhed. Dette skal ske gennem organisk og akkvisitiv vækst samt veluddannede 

medarbejdere til at udføre kvalitetsbevist arbejde. 

                                                            
10 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/about_us/vision_and_values/vision_mission_strategy 
11 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/about_us/vision_and_values/vision_mission_strategy 
12 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/about_us/vision_and_values/vision_mission_strategy 
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2.3 Fremtidsmål 

Daniscos økonomiske forventninger for 2010/11 er senest udmeldt den 17. marts 2011. Målene er 

en koncernomsætning på 15,5 mia. kr., EBIT-margin forventes på ca. 15,5 % og årets resultat 

forventes på ca. 1,35 mia. kr.  

2.4 Virksomhedsinformation 

2.4.1 Ejerforhold 

Den seneste opgørelse fra Daniscos hjemmeside13 viser at Danisco har ca. 47.500 aktionærer, 

hvoraf ATP ejer 5,1 % af aktierne. Danisco A/S har selv en beholdning af aktier som benyttes til 

options- og warrentsprogrammer til ledende medarbejder, samt til bestyrelse og direktion.  

Figur 2.2 viser sammensætningen af investorerne. 

 

Aktionærerne udgøres af 75 % professionelle og 25 % private investorer. Danisco er pr. 30. april 

2010 ejet af 49 % af udenlandske investorer og 51 % danske investorer. Dermed er der 11 % færre 

danske aktionærer og 11 % flere udenlandske aktionærer i forhold til 30. april 2009, hvilket kan 

betyde at flere udenlandske investorer finder Danisco attraktiv. 

2.4.2 Kurshistorik 

Danisco er noteret på NASDAQ OMX Nordic, med koden "DCO", og er placeret i C20-indekset for 

Large Cap virksomheder. Virksomheden har i alt udstedt 47.693.295 aktier14 med en nominel 

stykstørrelse på 20 kr. Lukkekursen på disse aktier var fredag d. 7. januar 2011 på 530 kr. pr. aktie. 

                                                            
13 www.danisco.dk, senest opdateret d. 30. april 2010 
14 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=CSE3204 

Figur 2.1, Daniscos aktionærsammensætning

Kilde: Danisco A/S officiel årsrapport 2009/10
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Lukkekursen mandag d. 10. januar 2011, dagen hvor DuPont offentliggjorde deres købstilbud, var 

657 kr. pr. aktie.15 Kursen d. 17. marts 2011 udgjorde 660 kr. pr. aktie. 

Graf 2.1, Oversigt over udvikling de seneste 5 år for C20 indekset og Danisco aktien. 

 

Kilde: Nasdaq OMX, historiske priser C20 indekset og Danisco aktien. 

Graf 2.1 viser at Danisco aktien de seneste 5 år har fulgt den generelle udvikling i C20 indekset 

med en stigende trend indtil marts 2007, faldende trend indtil marts 2009, og derefter igen en 

stigende trend. Danisco aktien skiller sig dog ud fra januar 2011, hvor købstilbuddet fra DuPont 

blev offentliggjort. 

2.4.3 Organisation 

Daniscos historik med tilkøb og frasalg af divisioner har betydet en løbende tilpasning af 

organisationen. Daniscos nuværende organisation består af Board of directors (bestyrelse), 

Executive board (direktion) samt en Executive committee (forretningsudvalg/ledelsesforum).  

Board of directors består af 8 personer, heraf er 2 medarbejdere valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesformanden er Jørgen Tandrup, der har været formand siden 2009. Executive board består 

af administrerende direktør Tom Knutzen, samt koncerndirektør/CFO Søren Bjerre-Nielsen. 

Executive committee er et ledelsesforum, som har ansvaret for at sikre virksomhedens drift er i 

overensstemmelse med virksomhedens strategi. Forummet består af direktionen samt ledende 

medarbejdere fra de 4 divisioner og HR.16 

Danisco har ca. 6.000 ansatte (juni 2010), og har kontorer i over 40 lande.  

                                                            
15 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3204 
16 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/about_us/organisation/management 
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2.4.4 Forretningsområder 

Danisco A/S er moderselskabet for Danisco-koncernen, og koncerndiagrammet ses af figur 2.2 

 

Danisco er opdelt i to primære forretningssegmenter: 

 Food Ingrediens som i 2009/10 udgjorde ca. 67 % af koncernomsætningen. Forretningsområdet 

er opdelt i følgende 3 divisioner 

 Enablers - 42 % af koncernomsætningen 

 Cultures - 15 % af koncernomsætningen 

 Sweeteners - 10 % af koncernomsætningen 

 Industrielle enzymer - Genencor som i 2009/10 udgjorde ca. 33 % af koncernomsætningen. 

I denne division ligger også Daniscos bio-chemical projekter, hvor man blandt andet har det 

tidligere nævnte joint venture samarbejde med DuPont. 

2.5 Produkter, markeder og konkurrentforhold 

2.5.1 Produkter under Food Ingrediens 

Daniscos er blandt verdens førende producenter af biobaserede ingredienser, og 

fødevareingrediensforretningen indeholder løsninger til produktion af føde- og drikkevarer, 

kulturer, emulgatorer og naturlige sødemidler. Anvendelse af disse benyttes blandt andet til mejeri- 

og bageriprodukter, iscreme, drikkevarer, konfekture, kosttilskud og tyggegummi. 

Enablers 

Figur 2.2, Daniscos koncerndiagram

Kilde: Danisco A/S officiel årsrapport 2009/10
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Enablers divisionen omfatter Emulsifers, Gums og Stabiliseres. Emulgatorer gør det muligt at 

blande olie og vand. Derfor anvendes disse i fødevarer så som brød, kager, margarine og is. Gums 

og Stabilisers er to former for ingredienser der benyttes til at påvirke konsistensen på fødevarer 

samt andre produkter. Disse ingredienser anvendes derfor både til kosmetik, medicinalprodukter 

samt fødevarer.  

Bioactives (Cultures & Sweeteners) 

Cultures anvendes til produktion af ost, mælk og yoghurt. Dennes anvendelse er blandt andet at 

forbedre fødevarernes holdbarhed, højne sikkerheden for fødevarernes kvalitet samt udnytte 

fødevarernes ernæring bedre. 

Sweeteners anvendes som sødemiddel, så f.eks. diabetikere kan erstatte normalt sukker med dette 

sødemiddel. Dette anvendes derfor både som erstatning af sukker i is, mælk mv. Derudover 

benyttes Sweeteners ingredienser også i fremstilling af tandpasta, mundskyld mv. 

2.5.2 Produkter under Industrial Biotech/Genencor 

Industrial Biotech, eller industrielle enzymer, er Daniscos division indenfor industriel bioteknologi, 

også kaldet Genencor. Divisionens kerneforretninger er:17 

 Fabric & Household Care; som f.eks. er enzymer til vaskemidler og opvaskemidler 

 Technical Enzymes; f.eks. er enzymer til bioethanol og forarbejdning af kulhydrater samt 

tekstilbehandling 

 Fødevarer og dyrefoder; som f.eks. er enzymer til bageri-, dyrefoder-, og bryggeriapplikationer 

Under Genencor er der en række Bio Chemicals-projekter. Disse er projekter indenfor udvikling og 

forskning i vedvarende energi, samt biobaserede kemikalier. Af igangværende projekter, er der 

blandt andet et samarbejde med dækproducenten Goodyear Tire & Rubber Company om udvikling 

af specielle dæk, Biolsoprene, og der er et joint venture med Dupont om udvikling af integrerede 

løsninger til 2. generationsbioethanol. 

2.5.3 Markeder 

Det globale marked for fødevareingredienser anslås af Danisco til at udgøre 150 mia. kr., med en 

årlig vækst på 3-5 %, hvoraf områder som Danisco dækker, har en størrelse på ca. 60 mia. kr.  

                                                            
17 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 3 
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Det globale marked for enzymer anslås af Danisco til at udgøre 18 mia. kr. med en vækst på 3 % i 

2009. 18 Dette giver et total marked på 168 mia. kr., hvoraf Danisco i 2009/10 omsatte for 13,7 mia. 

kr. Figur 1 i bilag 2 viser henholdsvis markedet for fødevareingredienser og markedet for 

industrielle enzymer, samt hvordan markedet er sammensat i forhold til de enkelte produktgrupper. 

Danisco er en global virksomhed, hvis produktsortiment spænder bredt inden for 

fødevareingredienser. Ifølge Danisco selv, er det stort set kun i frisk frugt og rå fisk, at forbrugerne 

ikke møder Daniscos ingredienser.19 Ser man på Daniscos marked for at afsætte deres produkter, er 

dette ligeledes det globale marked. Figur 2 i bilag 2 viser Daniscos salg på lande segmenter. Figuren 

viser, at Europa og Nordamerika er Daniscos største afsætningsmarkeder. I 2009/10 er 65 % af 

Daniscos samlede salg afsat til disse to markeder. Det tredje største marked er Asien og 

Stillehavsområdet, som udgør 17 % af det samlede salg, som figur 3 i bilag 2 viser. Dette marked 

havde 11 % vækst i forhold til 2008/09, hvorfor der er potentiale til at dette marked overhaler 

Nordamerika og Europa.  

2.5.4 Konkurrentforhold 

Danisco har en førende position på markedet for fødevareingredienser og markedet er forholdsvis 

diversificeret. Konkurrenterne omfatter blandt andet Chr. Hansen Holding Holding, Cargill, Kerry, 

Huber, Cognis og ABF. En oversigt over Daniscos konkurrenter ses af figur 3.2. i Porters 5 Forces. 

På enzymmarkedet er Daniscos Genencor-division verdens næststørste udvikler og producent, og de 

har en fremtrædende markedsposition i alle større segmenter. Blandt Daniscos konkurrenter finder 

man Novozymes, DSM, AB Enzymes, BASF, Shin-Nihon, Amano og en række nicheaktører. 

Markedet er forholdsvis konsolideret, da Genencor og Novozymes tilsammen har en markedsandel 

på over 70 %.20 For oversigt over konkurrenter på enzym markedet henvises der til figur 3.2. i 

Porters 5 Forces. 

  

                                                            
18 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 21 
19 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 4 
20 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 21 
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3 Strategisk analyse 

I dette kapitel gennemgås den strategiske analyse. Analysen tager udgangspunkt i de ikke-

finansielle valuedrivers der viser hvordan at værdi skabes for Danisco. De ikke-finansielle 

valuedrivers er derfor vigtige at få identificeret og analyseret, inden analysen af de finansielle 

værdidrivere foretages. 

Omverdensfaktorerne på samfundsniveau vil blive analyseret i en makroanalyse ved hjælp af PEST 

modellen.21 Omverdensfaktorer på brancheniveau vil blive analyseret ved hjælp af en Porters Five 

Forces analyse.22 Danisco kan ved hjælp af deres egne ressourcer og egne kompetencer påvirke 

interne valuedrivers, hvilet ligeledes bliver analyseret i afsnittet om ressourcer og kompetencer. Den 

sidste del af den strategiske analyse vil bestå af en produktporteføljeanalyse, som foretages ved 

hjælp af Bostonmatricen.23 Denne analyse skal placere Daniscos produkter, ud fra hvor i 

produktlivscyklussen de befinder sig i forhold til markedsvæksten og den relative markedsandel. 

3.1 Makroanalyse, PEST-modellen 

Danisco er en global virksomhed, der handler på de globale markeder og som afsætter på de globale 

markeder. Der vil derfor være en række forhold og faktorer, som Danisco ikke selv kan påvirke, 

men kun agere ud fra. Disse forhold vil blive analyseret i denne PEST-analyse, som opdeles på 

politiske forhold, økonomiske og demografiske forhold, sociale- og kulturelle forhold samt 

teknologiske forhold. 

Påvirkningen fra disse fire makroforhold kan både være direkte eller indirekte, samt være 

nuværende forhold eller forhold der først kommer til udtryk på et senere tidspunkt. Som det ses af 

bilag 2 figur 1, leverer Daniscos division for fødevareingredienser produkter indenfor 

fødevarebranchen, og mere end en fjerdedel af industrielle enzymer divisionen levere ligeledes 

produkter til fødevarer. Derfor bliver PEST-analysen foretaget på tværs af divisionerne. 

3.1.1 Politiske forhold 

Fødevarelovgivning 

Generelt er stramninger af fødevarelovgivningen positivt for Danisco. Dette skyldes at ny 

lovgivning på dette område typisk vil sigte mod bedre og sundere fødevarer, og da dette allerede nu 

                                                            
21 Se bilag 2 for oversigt over PEST modellen 
22 Se bilag 2 for oversigt over Porters Five Forces modellen 
23 Af Boston Consulting Group, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, af Ole Sørensen, s. 99 
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indgår i Daniscos strategier, jf. deres bæredygtighedsrapporter, tænker Danisco allerede i et 

innovativt og bredt produktsortiment, der netop er målrettet mod den udvikling. Der er f.eks. i 

WHO og i den europæiske lovgivning vedtaget en fysiologisk definition af kostfibre, hvilket har 

betydet at Daniscos produkt Litesse har fået nye muligheder. 24 

Vi vurderer derfor, at omverdenen har et stort fokus på fødevaresikkerhed, og at fødevarelovgivning 

er en fremtidig mulighed for Danisco. 

Skattepolitik 

Daniscos danske selskaber er sambeskattet i Danmark, mens de øvrige selskaber bliver beskattet i 

de lande, hvor de er aktive. Dette betyder, at Danisco ligger under for forskellige skattelovgivning, 

ligesom der er lovgivning, der skal forhindre internationale selskaber i at udnytte transferpricing 

reglerne således virksomheder trækker overskud ud af et givent land, selvom overskuddet burde 

beskattes i det givne land. 

For Danisco betyder det, at de ikke har umiddelbar indflydelse på, hvor meget de skal betale skat i 

de forskellige lande. I 2009/10 var den effektive skatteprocent 29 % 25, hvilket er højere end den 25 

%'s beskatning, som virksomheder bliver beskattet med i Danmark. En stigning i selskabsskatten i 

et givent land resulterer i lavere indtjening, ligesom et fald i selskabsskatten giver en øget 

indtjening. 

Danisco oplyser selv at de fører en aktiv skattepolitik26, hvilket betyder de vurderer potentielle 

skatte besparelser, dog inden for OECD's retningslinjer samt lokal lovgivning. Ved ændringer i 

lokal transfer pricing lov, kan Danisco således risikere at trække ubeskattede overskud ud at et 

givent land, hvilket kan resultere i store bøder og straffe. 

Vi vurderer derfor, at skattepolitik ikke umiddelbart betyder store muligheder eller store trusler for 

Danisco, med mindre der er væsentlige ændringer i de betydende lande Danisco har forretninger i. 

Miljø- og afgiftspolitik 

For Danisco og deres Genencor-division er markedet for bioethanol inde i en vækstperiode. F.eks. 

begyndte man i Danmark i 2010 på tankstationerne at sælge benzin med 5 % bioethanol. I USA og i 

EU er målet at reducere forbruget af fossile brændstoffer, og erstatte det med biobrændsel som 
                                                            
24 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 31 
25 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 82 
26 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 63 
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bioethanol. I EU er det vedtaget, at der senest i 2020 skal være reduceret 20 % på forbruget af de 

fossile brændstoffer og frem mod 2050 en reducering på 83-87 %.27. I USA har man sat sig et mål 

om, at man i 2022 skal producere 120 mia. liter bioethanol, hvilket er en tredobling i forhold til 

nuværende produktion.28 Derudover giver USA statsstøtte til projekter vedrørende bioethanol, 

hvilket er med til at modne markedet og kickstarte produktionen.29 

Danisco har produktion af både 1.- og 2. generations bioethanol. Derfor kan miljø- og afgiftspolitik 

blive af væsentlig betydning for Danisco. Når først EU og USA lovgiver, i stedet for "kun" at sætte 

mål, vurderer vi at markedet vil opleve stor vækst. I 2009/10 årsregnskabet beskriver Danisco i 

deres ledelsesberetning, at væksten i Genencor-divisionen var særlig stærk inden for 

bioethanolproduktion, og de beskriver ligeledes, at der forventes yderligere vækst fremadrettet.30  

Vi vurderer at der er store muligheder for, at der på de store markeder i Asien og Sydamerika kan 

forventes en miljø- og afgiftslovgivning, hvilket fremmer brug af bioethanol, og dette kan dermed 

kickstarte disse markeder ligeledes. Derudover er der muligheder i omverdenens fokus på 

miljøsikkerhed. 

Konkurrence lovgivning 

Danisco har tidligere haft en vækststrategi, hvor opkøb af virksomheder har indgået. Dette har 

ligeledes været en del af konkurrenternes strategi, og derfor kan konkurrencelovgivning udgøre en 

trussel. Hvis Danisco ikke længere kan opnå organisk vækst samtidig med konkurrenterne har 

organisk vækst, vil en konkurrencelovgivning, der går imod yderligere opkøb betyde, at Danisco vil 

tabe markedsandele, uden at kunne føre en offensiv akkvisitiv strategi imod dette.  

I et marked med fokus på konsolidering og markedsandele, vurderer vi dette til at være en trussel. 

3.1.2 Økonomiske forhold 

Råvarepriser samt el- og energipriser 

Produktion af fødevareingredienser samt enzymer kræver råvarer, hvorfor Danisco bliver påvirket 

af den udvikling som råvarepriserne har. Hvis der er en ufordelagtig udvikling betyder det, at 

                                                            
27 http://politiken.dk/klima/ECE1217268/her-er-eus-klimaplan/ 
28 http://politiken.dk/erhverv/ECE904009/biobenzin-af-halm-vil-skabe-tusindvis-af-job-i-danmark/ 
29 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 27 
30 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 14 
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Daniscos indtjeningsevne bliver presset. Ligeledes kan dårlig høst af planteafgrøder betyde, at 

råvarepriserne på disse presses op, hvorved Daniscos indtjeningsevne også presses. 

At de generelle priser på råvarer samt el- og energipriser stiger, er ikke nødvendigvis kun dårligt for 

Danisco. Ved en stigning i priserne på olie, benzin og diesel vil bioethanol brændstoffet blive 

fremskyndet, hvorved Danisco kan øge indtjeningen den vej. 

I de seneste år har Danisco oplevet en gunstig effekt af ændringen i råvarepriserne. Dette forventes 

dog ikke at være tilfældet fremover. Derudover indgår Danisco, for en del af koncernen el-

kontrakter for at afdække risikoen for svingende el-priser. 

Vi vurderer at stigende råvarepriser, el- og energipriser kan udgøre en trussel mod Danisco, da 

befolkningsvæksten og dermed efterspørgslen i verden er stigende, samtidig med at natur- og 

miljøændringer gør at råvarepriserne, el- og energi må forudsættes stiger på den lange bane. 

Konjunktursvingninger 

Igennem de senere år har den globale økonomi været igennem en lavkonjunktur, som har ramt 

mange lande- og virksomheders økonomier hårdt. Især brancher med luksusprodukter har været 

hårdt ramt, da den øgede arbejdsløshed alt andet lige har gjort, at færre har haft råd til at købe 

luksusprodukter. Ligeledes har finanskrisen gjort, at vi bliver påvirket psykologisk, således at vi i 

krisetider sparer mere op. Daniscos produkter sælges ikke direkte til forbrugerne, men til 

fødevareindustrien til brug for almene dagligvarer samt til bioethanol-branchen. Fødevareforbruget 

antages ikke at falde under lavkonjunkturer. Man kan således ikke klassificere Daniscos produkter 

som luksusvarer, og derfor har Daniscos produkter heller ikke så stærk en konjunkturfølsomhed.  

Til at vurdere hvorvidt at Danisco alligevel bliver ramt af konjunkturudsving, har vi i Figur 1, bilag 

4 vedlagt graf over bruttonationalproduktets udvikling for Danmark, EU og USA i 2009 og 2010. 

Denne viser resignation i 1. og 2. kvartal 2009, og derefter vækst. Sammenholder vi denne tendens 

med Daniscos økonomiske resultater som ses af Figur 2, bilag 4, kan vi konkludere at Danisco ikke 

er konjunkturfølsom. Derfor følger de ikke markedet ned, men således vil de heller ikke følge 

markedet, hvis det går hurtigt op. 

Vi vurderer på baggrund heraf at Danisco ikke er særligt konjunkturfølsom, og derfor ikke udgør 

nogen konkret mulighed eller trussel.  
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Valutarisici 

Som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen har Danisco produktion og kontorer i over 40 forskellige 

lande. Udenlandsomsætning står for 98 % af den samlede omsætning i Danisco.31 Derfor er 

Daniscos indtjening følsom over for ændringer i udenlandsk valuta, på de markeder hvor at de 

handler. Dog har Danisco også produktion mange af de steder i udlandet, f.eks. i Mexico, Brasilien, 

Kina og USA. Dette betyder at udgifter og indtægter forbundet med valutakursudsving modsvarer 

hinanden. Der hvor udgifter og indtægter ikke kan modsvares, søges risikoen afdækket gennem 

valutaterminsforretninger. 

Daniscos investeringer i udenlandsk valuta kan derfor give større tab på egenkapitalen. 

Nedenstående figur viser nettoinvesteringerne i udenlandske valutaer og teksten forklarer, hvor 

meget henholdsvis 1 % og 10 % udsving på EUR og USD betyder: 

 

For Danisco betyder dette også, at salgsværdien i USD bliver forringet, og på den måde præsenterer 

en lavere realvækst. Dette vurderes dog ikke at udgøre potentielle muligheder eller trusler. 

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

Konkurrence fra lande med lave omkostninger 

Som tidligere nævnt har Danisco produktion og kontorer spredt over hele verden, men alligevel er 

der en stigende konkurrence fra lande med lave produktions- og lønomkostninger. Denne trussel 

forsøges modvirket gennem en stram omkostningsstyring, kombineret med høj teknologisk standard 

samt en stærk markedsposition.32 Vi vurderer dog alligevel, at dette er en trussel for Danisco, da 

                                                            
31 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, note 1 
32 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10 s. 61 

Figur 3.1, Netto investeringer i udelandsk valuta

Kilde: Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, note 34
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mange udviklingslande efterhånden opretholder høje standarder og niveauer, men til lavere 

omkostninger. 

Sund og ernærende mad 

Der bliver flere og flere overvægtige mennesker i verden, selv i Danmark, hvor man ellers er blevet 

mere bevidst om motion, sund livsstil og træning.33 Derfor ser vi et voksende marked for madvarer, 

der er sunde og fedtfattige. Daniscos Sweeteners-division består af produkter med 

sundhedsfremmende egenskaber, såsom erstatning til sukker til anvendelse i produkter til 

diabetikere, mens Cultures-divisionen blandt andet har produkter der udnytter fødevarernes 

ernæring bedre, således helbredet styrkes. I og med der er en øget efterspørgsel på madvarerne, vil 

der alt andet lige også være en øget efterspørgsel på fødevareingredienser, der opfylder kravene til 

maden. 

Derudover er der også en generel trend med at flere og flere spiser færdigretter34, hvilket stiller 

større krav til producenterne af disse færdigretter, samt til de ingredienser der skal anvendes. Også 

for dette segment har Danisco fødevareingrediensløsninger blandt andet deres Gums og Stabilisers. 

Ændringer i de sociale og kulturelle forhold betyder efterspørgsel efter nye produkter og nye 

vækstmarkeder. Vi vurderer dette til at være en mulighed for Danisco, da denne efterspørgsel går 

hånd i hånd med Daniscos egne strategier om at udvikle miljørigtige, sunde og ernærende fødevarer 

ved at levere ingredienser, der kan tilfredsstille disse behov. 

3.1.4 Teknologiske og miljøforhold 

Teknologiske forhold 

Markedet efterspørger nye, bedre og innovative produkter og dermed er der store muligheder for 

Danisco for at være først på nye markeder. Dette kræver forskning og udvikling samt nye patenter 

og licenser, for at sikre deres produkter. Men ved at være fremme indenfor teknologi med 

registrering af mange patenter og licenser, kan også betyde, at der er mulighed for at skabe en 

efterspørgsel i markedet, hvilket vi vurderer til at være en mulighed for Danisco, og formår at 

komme før konkurrenterne med nye og innovative produkter. Dette gennemgås under afsnittet om 

Daniscos interne ressourcer. 

                                                            
33 Rockwool Fondens Forskningsenhed behandler emnet i deres nyhedsbrev december 2010 
34 http://www.food-supply.dk/article/view/44208/danskerne_spiser_i_stigende_grad_faerdigretter 
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Miljøforhold 

Som tidligere beskrevet, må der på længere sigt forventes knaphed på verdens ressourcer, hvilket 

betyder at der skal tænkes i løsninger, før dette bliver et globalt problem. Dette giver mulighed for 

et nyt marked for produkter der kan afhjælpe netop dette problem. Danisco er på forkant med dette 

og har som mål at forbedre ernæringen i mad, samt forlænge holdbarheden. Dette er også med til at 

forbedre miljøet, ved at udnytte den nuværende mad bedre. 

Som nævnt i afsnittet om miljø- og afgiftspolitik er der stor fokus fra det globale samfund på at 

beskytte miljøet, ved at anvende nye miljøvenlige brændstoffer, i stedet for de CO2 forurenende 

fossile brændstoffer. På dette marked står Danisco stærkt i forhold til mange af deres øvrige 

konkurrenter, og de har allerede et godt renomme som en miljøbevidst virksomhed.35 Danisco 

fremlægger ligeledes en bæredygtighedsrapport, hvor de oplister en række mål for at reducere deres 

CO2 forbrug samt en række strategier for at nå disse mål. Derudover har Danisco underskrevet 

"Caring for climate", der er en FN-aftale, hvor at miljøbevidste virksomheder forpligter sig til at 

overholde en række mål.  

I Daniscos bæredygtighedsrapport viser Danisco at de er en miljø- og ansvarsbevidst virksomhed, 

men det viser også at Danisco kan se der er et stort marked og mange penge at tjene på miljø 

området.  

Derfor vurderer vi, at fremadrettet øget fokus på miljøforhold udgør en mulighed for Danisco, da 

dette område fortsat vil fylde meget på både europæisk plan, men også på verdensplan.  

3.2 Porters Five Forces 

Hvor PEST-modellen blev anvendt til at analysere de makroforhold, som omgiver Danisco, vil vi 

anvende Porters Five Forces til at analysere branchen som Daniscos produkter befinder sig i. 

Porters Five Forces er opdelt i kunder og deres forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende 

produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke, konkurrenceintensitet samt markedets 

adgangsbarrierer. Da det i denne model bliver lidt mere specifikt med hensyn til markeder og 

kunder, er det vurderet hensigtsmæssigt i visse afsnit at foretage en opdeling mellem 

fødevareingrediens-forretningen og industrielle enzymer forretningen. 

                                                            
35 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 37 
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3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke 

I årsrapporten 2009/10 skriver Danisco, at de 10 største kunder udgør ca. 20 % af den samlede 

omsætning, men at ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10 % af omsætningen. Den 

resterende kundegruppe udgøres af ca. 10.000 kunder.36 De 10 største kunder er store internationale 

fødevarevirksomheder, som f.eks. Nestle, Kraft, Cheerios etc. 37 Disse store kunder har en 

forholdsvis stor forhandlingsstyrke hos Danisco, da 20 % af omsætningen udgør 2,6 mia. kr. Det er 

dog nødvendigvis ikke kun prisen, der er afgørende for disse kunder, men lige så meget at de ved, at 

Danisco er en af de førende producenter af et givent marked, og således kan tilbyde sine kunder nye 

innovative løsninger, specialiserede produkter samt god international kendt kvalitet.  

I forhold til de øvrige mindre kunder vurderes det, at Danisco har en række specialiserede 

produkter, som disse kunder grundet mindre størrelse ikke umiddelbart kan anskaffe andre steder 

fra. Ligeledes betyder det meget for Daniscos forhold til både store og små kunder, at de har en lang 

række produktpatenter, som kunderne ikke kan anskaffe andre steder end hos Danisco. Dette styrker 

Daniscos forhandlingsposition meget i forhold til kunderne. 

Det kan dermed konkluderes, at Daniscos kunder har en relativ høj forhandlingsstyrke, men ikke 

nødvendigvis højere end over for konkurrenterne, hvorfor at dette forhold ikke medtages 

fremadrettet i SWOT-analysen og budgetteringen. 

3.2.2 Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke 

Ifølge Daniscos seneste bæredygtighedsrapport anvendes der mere end 3.000 forskellige råvarer i 

produktionen. Generelt er det landsbrugs- og planteråvarer der benyttes, såsom palmeolie, rapsolie, 

soja, citron, korn, sukker mv. 38 Dette gælder for indkøb af råvarer til både fødevareingrediens-

forretningen, samt forretningen for industrielle enzymer. Ud fra dette vurderes det at 

leverandørernes forhandlingsstyrke er svag, da der er mange leverandører af råvarerne, samt at 

produkterne er homogene.  

Danisco tager dog selv på leverandørbesøg for at sikre kvaliteten og forholdende.39 Dette mener vi 

tyder på en stærk forhandlingsposition. For hvis at forholdende ikke i orden, kan Danisco frit skifte 

                                                            
36 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 62 
37 General Mills and Danisco Strategic partnership, Cynthia Glock , Capital Markets Day, 8 October 2010 
38 http://publications.danisco.com/epub/22/ 
39 http://publications.danisco.com/epub/22/ 
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til en ny leverandør, og de kan opstille en række krav til leverandørerne, for at de kan få lov til at 

levere til Danisco. 

I forbindelse med køb af disse råvarer er der risiko for sæson udsving samt dårlig høst med videre. 

For at sikre sig mod dette har Danisco valgt en geografisk spredning af sine leverandører, således 

det altid er muligt for Danisco at få råvarer. Men med landsbrugsråvarer er det ofte udbud og 

efterspørgsel der styrer priserne. Ved store, gode høste har Danisco rig mulighed for at forhandle 

pris mv. med sine leverandører, så længe der er nok råvarer at tage af. Derimod kan en række 

dårlige høste betyde større efterspørgsel og mindre udbud, hvilket giver leverandørerne en stærkere 

forhandlingsstyrke over for Danisco.  

Overordnet set vurderer vi dog, at leverandørernes forhandlingsstyrke overfor Danisco er neutral.  

3.2.3 Substituerende produkter 

Fødevareingredienser 

Der findes ikke produkter udenfor fødevarebranchen der kan substituere de ingredienser der 

anvendes i produktionen af fødevarer. Til gengæld er der konkurrence mellem branchens 

virksomheder om at udvikle nye produkter, der kan erstatte konkurrenternes produkter og tage 

patent på udviklingen heraf. Dette kan også gælde for den samme virksomhed. F.eks. kan Danisco 

udvikle et nyt produkt, der kan erstatte et nuværende produkt som Danisco producerer. 

Derfor vurderes det at risikoen for substituerende produkter til Daniscos fødevareingredienser er 

lav, hvorfor at det ikke vurderes som trussel for Danisco. 

Industrielle enzymer 

Nuværende produkter kan anvendes til nye formål, f.eks. enzymerne der anvendes til produktion af 

bioethanol. Her kan der også være substituerende produkter, hvor især Novozymes og Danisco 

kæmper om samme leverancer, men hvor produkterne de vil levere kan variere.40 Artiklen 

omhandler enzymer til vaskemidler, hvor Novozymes har formået at udvikle deres produkter, 

således at de tager markedsandele fra Danisco. Bioethanol produkterne kan muligvis erstatte 

almindelig olie og andet brændsel på sigt, ligesom Daniscos samarbejde med Goodyear Tire & 

Rubber Company kan resultere i, at den slags olie der benyttes til at lave dæk, kan erstattes at 

Daniscos nyudviklede produkt. 

                                                            
40 http://www.business.dk/biotek/novozymes-giver-danisco-baghjul 
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Risikoen for substituerende produkter inden for industrielle enzymer vurderes derfor at være 

middel. Vi har dog ikke adgang til oplysninger der fremadrettet indikerer, at Daniscos produkter er 

ved at blive substitueret af konkurrenter, hvorfor at dette ikke er medtaget i budgetteringen. 

3.2.4 Markedets adgangsbarrierer 

Markedet for fødevareingredienser og enzymer er konsolideret i en række store aktører. Alene i 

Danmark finder man udover Danisco både Chr. Hansen Holding og Novozymes. Alle tre selskaber 

er med i C20-aktieindekset. Disse tre virksomheder poster ligeledes milliarder af kroner i udvikling 

og forskning, hvilket figurerne i bilag 5 viser. Det ses at Danisco i 2009/10 anvendte knap 900 mio. 

kr. på forskning og udvikling, svarende til 7 % af den samlede omsætning. Novozymes anvendte 14 

% af den samlede omsætning, svarende til 1,4 mia. kr., mens Chr. Hansen Holding anvendte 246 

mio. kr., svarende til 6 % af omsætningen. 

Der bliver investeret mange milliarder i nye produkter og produktudvikling, og tager man det med i 

betragtning, at Danisco har over 9.300 patenter betyder det, at der er meget lidt plads for nye 

aktører, både når man ser på, hvilke produkter der skal opfindes. Det kræves ligeledes at nye aktører 

skal være særdeles økonomisk konsoliderede for at ressourcer til at opfinde nye produkter før de 

andre i branchen. 

Ud fra ovenstående må det konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at der kommer nye væsentlige 

aktører ind på markedet. Nye indtrængere på markedet skal derfor ske via opkøb af eksisterende 

virksomheder, f.eks. i tilfældet med DuPonts ønske om opkøb af Danisco. Ovenstående konklusion 

gælder både for fødevareingrediensforretningen samt forretningen for industrielle enzymer. 

3.2.5 Konkurrenceintensitet 

Danisco har en bred produktportefølje, som er innovativ og attraktiv for kunderne. Der er dog flere 

store aktører, hvoraf flere har samme produktsortiment som Danisco, eller produkter der kan 

substituere Daniscos nuværende produkter. Derudover er der en række mindre lokale aktører. Disse 

kan på sigt være potentielle opkøbsemner for Danisco og konkurrenterne. Det ses f.eks. i Daniscos 

historie, hvor der er blevet foretaget en række opkøb undervejs, f.eks. opkøbet af Genencor. Det må 

formodes at markedet fortsat konsoliderer sig, da der stadig er store markedsandele i vente. 

Figur 3.2 viser, hvilke forretningsområder Danisco opererer under, samt hvilke konkurrenter 

Danisco har på disse forretningsområder: 
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Figuren deles op i to dele, hvor de to første bokse er markedsandele på fødevareingrediens 

markedet, og den sidste boks er markedsandelene inden for industrielle enzymer, Genencor. 

Fødevareingredienser  

Som det ses, har Danisco en markedsledende rolle på de produktsegmenter de fører. Dette skyldes 

blandt andet at Danisco historisk har udviklet en række nye produkter, således at de bliver 

markedsledere når disse sendes på markedet. Ser man på de store divisioner som Enablers og 

Cultures, så ligger Danisco her på en førende position, dog kun på en andenplads inden for 

bakteriekulturer.  

Som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen vurderer Danisco, at det samlede verdensmarked indenfor 

fødevareingredienser udgør ca. 150 mia. kr. På de markeder hvor Danisco allerede er, vurderer de at 

markedsværdien er 60 mia. kr. Daniscos omsætning, jf. regnskabet 2009/10, for 

fødevareingredienser udgjorde 9,2 mia. kr., svarende til 15 % af markedsværdien på Daniscos 

marked, og 6 % af det samlede marked. I regnskabsåret 2008/0941 vurderede Danisco at det samlede 

marked udgjorde 135 mia. kr., og markedsværdien på de markeder hvor Danisco var, udgjorde 56 

mia. kr. Omsætningen på fødevareingredienser udgjorde 9,0 mia. kr., svarende til 16 % af 

markedsværdien, og 7 % af det samlede marked. 

                                                            
41 Danisco A/S officielt årsregnskab 2008/09, s. 4 

Figur 3.2, Daniscos og konkurrenter

Kilde: Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 23
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Det globale marked for fødevareingredienser er vokset med 11 % fra 2008/09, og markeder hvor 

Danisco allerede befinder sig er vokset med 7 %. Daniscos markedsandel på det globale marked er 

faldet med 1 % point og det samme for de markeder hvor Danisco er på. Dermed har Danisco tabt 

markedsandele, både i forhold til det samlede marked, samt på det marked de allerede befinder sig. 

Da vi ikke har haft adgang til generelle markedsdata, er det svært at konkludere om Danisco er inde 

i en udvikling hvor de taber markedsandele. Men inddrager vi 3. kvartals regnskabet for 2010/11, 

kan vi se at fødevareingrediensforretningen har opnået en vækst på 16 % 42 i forhold til 3. kvartal 

2009/10. Hvis vi forudsætter at markedet for fødevareingredienser samlet set årligt har en vækst på 

3-5 % som Danisco antager, betyder det at Daniscos vækst er væsentligt større end 

markedsvæksten, og dermed indhenter større markedsandele.  

Det betyder også, at der er et stort potentielt marked for Danisco, og at hvis de kan opnå en vækst 

der er højere en markedets, er der mulighed for at opnå overnormal profit for en periode. Dette 

gælder dog også konkurrenterne, og derfor vurderes det at konkurrenceintensiteten er middel blandt 

markedet aktører. 

Industrielle enzymer 

Inden for industrielle enzymer ligger Danisco på en andenplads, til trods for dette er et marked som 

Danisco gerne vil være markedsledende på. Novozymes har denne opgørelse der viser 

markedsandelene på enzymer: 

 

                                                            
42 Sammenligning af ÅTD tal fra 3. kvartal 2010/11 i forholdt til samme periode 2009/10  

Figur 3.3, Markedsandele inden for enzymer til industri

Kilde: Novozymes A/S officielt årsregnskab 2010, s. 19
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Her ses det at Novozymes næsten har halvdelen af markedsandelene, mens Danisco har 21 %. 

Novozymes er derfor den største konkurrent til Danisco.43 Det skal dog bemærkes, at 

markedsandelene mellem Danisco, Novozymes, DSM og andre, i årene 2008, 2009 og 2010, jf. 

samme opgørelse fra Novozymes i deres officielle regnskaber, ikke har udviklet sig væsentligt. 

Som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen vurderer Danisco at det samlede verdensmarked indenfor 

industrielle enzymer udgør ca. 18 mia. (3 mia. USD) kr. I 2008/09 var markedet på ca. 17,4 mia. kr. 

(2,9 mia. USD). Det har derfor været en stigning for hele markedet på 3 %. I 2008/09 udgjorde 

Daniscos omsætning på dette marked 4,1 mia. kr., svarende til en markedsandel på ca. 24 %. I 

2009/10 udgjorde omsætningen 4,5 mia. kr., svarende til en markedsandel på 25 %. 

Det globale marked for industrielle enzymer er vokset med 3 % fra 2008/09, og Daniscos 

markedsandel er steget med 1 % point. Dermed har Danisco vundet markedsandele. Ved 

inddragelse af det ej reviderede år til dato tal i 3. kvartals regnskab, kan vi se at forretningen for 

industrielle enzymer har opnået en vækst på 17 % 44 i forhold til kvartal 2009/10. Hvis vi 

forudsætter at markedet for industrielle enzymer samlet årligt har en vækst på 6-8 % som Danisco 

antager, betyder det at Danisco har opnået en væsentlig højere vækst end det generelle marked, og 

dermed indhenter større markedsandele.  

Der er høje faste omkostninger som skaber konkurrence om markedsandele, og der er fortsat en høj 

vækst rate i branchen for både fødevareingredienser og industrielle enzymer. Markedets 

konkurrenceintensitet vurderes derfor at være middel. 

3.3 Analyse af interne forhold 

Den interne analyse skal give et billede af, hvor Daniscos produkter ligger på markedet med hensyn 

til fremtidig omsætning og fremtidige markedsandele, og analysen skal ligeledes give et billede af, 

hvordan Danisco gør deres produkter eftertragtede, og hvad Danisco tilfører deres produkter, der 

netop gør produkterne eftertragtede. Til denne analyse, vil vi benytte os af en analyse af Daniscos 

interne kernekompetencer, samt Bostonmatricen. 

3.3.1 Analyse af ressourcer 

Analysen af ressourcer anvendes til at kortlægge Daniscos ressourcebase. Denne ressourcebase skal 

benyttes til at give Danisco konkurrencemæssige fordele. Dette sker ved at klassificere de interne 

                                                            
43 http://ing.dk/artikel/104298-novozymes-banker-danisco-af-banen-med-prestige-ordre 
44 Sammenligning af ÅTD tal fra 3. kvartal 2010/11 i forholdt til samme periode 2009/10  
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kompetencer som Danisco har, og som de benytter til at tilføre deres produkter værdi, for på den 

måde at vurdere disse kompetencer i forhold til konkurrenterne.  

Ressourcerne deles op i følgende tre grupper:45 

 Materielle anlægsressourcer 

 Immaterielle ressourcer 

 De menneskelige ressourcer 

Vi vil analysere disse på gruppeniveau, og derefter opsamle resultaterne i en analyse af Daniscos 

kernekompetencer. 

3.3.1.1Materielle anlægsressourcer 

Materielle anlægsressourcer består af jord, bygninger, produktionsanlæg, materialer, 

distributionsapparat mv. For Danisco er det særligt deres bygninger, produktionsanlæg og 

investeringerne i produktionsanlæggene der er væsentlige. De samlede investeringer i bygninger og 

produktionsanlæg har nemlig den afgørende betydning for kvaliteten af Daniscos produkter, 

behandlingstiden fra ordre modtagelse i produktionen til det endelige produkt er færdigt og dermed 

effektiviteten, samt den samlede kapacitet Danisco har til rådighed overfor markedets efterspørgsel. 

Derudover skal produktionsanlægget kunne justeres i forhold til nye tekniske specifikationer.  

Lokationen af produktionsanlæggene har en stor betydning i forhold til indkøb af råvarer og videre 

distribution af produkterne. Som tidligere nævnt i PEST analysen har Danisco lokale 

produktionsanlæg og kontorer rundt i hele verden, og de køber ligeledes råvarer fra hele verden. 

Denne strategi betyder, at Danisco har råvarer tæt på deres produktionssteder, hvorfor den fysiske 

distribution af produkter vurderes stærk. 

Danisco har en strategi og et ønske om fremtidig vækst. For at imødekomme denne strategi kræver 

det, at produktionsanlægget kan leve op til den efterspørgsel og den produktion Danisco selv ønsker 

at udføre. Hvis markedet pludseligt får en stor efterspørgsel på et givent produkt, og Danisco har 

kapaciteten til at producere dette produkt hurtigt og godt, kan det give dem et forspring i forhold til 

deres konkurrenter.  Derimod koster det også penge for Danisco, hvis de har et produktionsapparat 

der har overkapacitet, og dermed står ubrugt i perioder. Derudover kræver det, at 

produktionsanlægget kan omjusteres, således det kan håndtere produktion af nyudviklede produkter. 

                                                            
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, af Ole Sørensen. S. 90 
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Dette gør Danisco løbende, f.eks. kan det nævnes at emulgatoranlægget (Enablers) i Malaysia i 

2010 har fået en kapacitetsudvidelse, ligesom fabrikker i Kina og USA planlægges at blive 

kapacitetsudvidet46. Ligeledes er en fabrik i Rochester i USA blevet omlagt, samt en Genencor 

fabrik i Cedar Rapis, således at kapaciteten for Cultures og Genencor divisionerne er øget.47 

Dette kræver således fortsatte investeringer i produktionsapparatet. I 2009/10 har Danisco foretaget 

investeringer i materielle anlægsaktiver for netto 650 mio. kr. (2008/09: 773 mio. kr.)48, og der er 

fortsat investeringsplaner for Danisco, som udspringer fra forsknings- og udviklingsprojekter, 

jævnfør følgende afsnit. Danisco har dog over de seneste år foretaget effektiviseringer og 

omkostningsbesparelser generelt i relation til produktionen. 

3.3.1.2 Immaterielle ressourcer 

De immaterielle ressourcer er rettigheder og patenter, innovative ressourcer vedrørende forskning 

og udvikling, knowhow, samt det generelle omdømme og goodwill. Goodwill præsenteres som et 

aktiv og fremkommer typisk i forbindelse med virksomhedsovertagelse. Øvrige forsknings og 

udviklingsprojekter driftsføres løbende, men ved realisering af et projekt kan dette aktiveres som et 

immaterielt aktiv. 

Teknologiske forhold 

For en videns- og udviklingsvirksomhed som Danisco, er de teknologiske forhold en altafgørende 

betydning. Som nævnt i afsnittet om patenter, kræves det at virksomhederne er på forkant med den 

teknologiske udvikling for at sikre sig at de kommer først ud på markedet med nye produkter. Figur 

1 i bilag 5 viser omkostningerne til forskning og udvikling (R&D) siden 2003/04. Som det ses i 

figuren anvendte Danisco ca. 800 mio. kr. til R&D i 2009/10, svarende til ca. 6,5 % af den samlede 

omsætning. Da størstedelen af omkostningerne til forskning og udvikling udgiftsføres, kan Danisco 

have store fremtidige værdier, som ikke er aktiveret. 

Danisco vurderes derfor at have et stort know-how. Denne know-how er vigtig for Danisco, hvis de 

fremadrettet skal kunne opretholde samt øge virksomhedens indtjening og vækst. Det betyder 

samtidig også, at Danisco skal gøre det bedre end sine konkurrenter. Som det ses af figur 2 og 3 i 

bilag 5, bruger de to konkurrenter Novozymes og Chr. Hansen Holding også store summer på 

forskning og udvikling. Hvor Danisco anvendte ca. 800 mio. kr. på forskning og udvikling, 
                                                            
46 Danisco A/S officielt 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, s. 10 
47 Danisco A/S officielt 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, s. 11 
48 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 75 
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anvendte Novozymes ca. 1,4 mia. kr. Hvis man forudsætter at antallet af kroner der benyttes til 

forskning og udvikling, direkte giver mere indtjening og vækst, betyder det, at Danisco kan være 

nødsaget til at øge deres egne omkostninger til R&D, der overgår Novozymes alene for, at kunne 

fastholde egne markedsandele. Det skal dog bemærkes, at som det er analyseret i Porters Five 

Forces, at Danisco ikke har tabt markedsandele i forhold til Novozymes i årende 2008, 2009 og 

2010, hvorfor vi kan konkludere at Danisco alt andet lige har fået mere værdi af deres forsknings- 

og udviklingsomkostninger, hvilket understøtter Daniscos store know-how. 

Registrering af varemærker samt patenter 

Danisco er en stor aktør på det globale marked, men for at fastholde denne position kræver det, at 

Danisco konstant forsker i nye produkter og videreudvikler nuværende produkter før 

konkurrenterne. Den virksomhed der først får taget patent på et givent produkt eller først får 

registreret et varemærke, vil ofte få en fordel i forhold til konkurrenterne.  

Netop for Danisco betyder udvikling og nye produkter meget, hvorfor de ved udgangen af 2009 

havde mere end 9.300 patenter registreret.49 En del af disse patenter er af omverdenen vurderet til at 

være vigtige og gode, hvorfor Wall Street Journal Market Data Center har placeret Danisco på en 9. 

plads på det såkaldte Patent Board Scorecard i segmentet Food, Beverages and Tobacco50, som er et 

scoreboard der udarbejdes alt efter, hvor gode, innovative, teknologiske samt fremtids relevante 

patenterne er. Af de identificerede konkurrenter i virksomhedsbeskrivelsen er der ingen af disse, der 

fremgår på top 10-listen. 

Danisco skal således sørge for at registrere og tage patent på sine nyudviklede produkter, og 

samtidig følge de konkurrerende virksomheders produkt udgivelser for, at sikre de ikke overtræder 

nogen rettigheder, og dermed skal betale erstatning. Lovgivningen kan også ændre sig på dette 

område, og den kan tolkes på forskellige måder. Dette betød f.eks. at Danisco brød et Novozymes 

patent i efteråret 2006, og efterfølgende har været igennem flere retssager med Novozymes, da 

Danisco blev til at betale erstatning og bøde på i alt 85 mio. kr.51 

Samtidig skal Danisco holde øje med sine konkurrenter, og sørge for de ikke slipper af med at 

kopiere deres produkter, som Danisco har patent på. Det vurderes, at Danisco har mange stærke 

                                                            
49 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 27 
50 http://www.patentboard.com/ 
51 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/200990/nyt_danisco-nederlag_til_novozymes.html 
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ressourcer og kompetencer, hvorfor sikring af Patenter og licenser er en stærk del af Daniscos 

virksomhed. 

3.3.1.3 De menneskelige ressourcer 

Dygtige og nyskabende medarbejderne er den vigtigste ressource for Danisco, da disse 

medarbejdere er grundlaget for hele strategien. Dette ses af Daniscos strategi, hvor medarbejderne 

bliver fremhævet med dygtige og engagerede medarbejdere. Disse medarbejdere skaber 

forudsætningen for fremtidig vækst og indtjening. Som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen har 

Danisco ca. 6.800 ansatte. Bilag 6, figur 1 og 2 viser henholdsvis den uddannelsesprofil de ansatte 

hos Danisco har, og hvor i verden medarbejderne er placeret. Ca. 1.300 medarbejdere er placeret i 

Danmark.  

Uddannelsesprofilen viser at 23 % af de ansatte har Ph.d. uddannelse, 44 % kandidat- eller 

bacheloruddannelse. Det betyder at Danisco har en veluddannet medarbejderstab. Dette er vigtigt i 

forhold til forskning og udvikling, da f.eks. ansatte med en Ph.d. uddannelse må antages at være 

meget forsknings- og udviklingsorienterede. Dermed opbygger Danisco en stærk ressource og 

viden-base med disse medarbejdere. Dette arbejder Danisco også med at bevare. Således indgår der 

i Daniscos strategiplan et afsnit vedrørende medarbejdere.52 Således beskrives People Planning 

Cycle, som er Daniscos eget program for medarbejder- og kompetenceudvikling. 

Det er vigtigt at resten af medarbejdergrupperne fungerer. Således skal faciliteter, 

medarbejderudvikling samt gode personalevilkår sikre en generel medarbejder trivsel, som bevarer 

og sikrer ressourcerne i forhold til konkurrenterne og fremtiden, således kernekompetencerne og 

kerneressourcerne ikke skrifter til konkurrence virksomheder.  

En anden risiko kan på sigt være, at der ikke er nok med de rette uddannelser på arbejdsmarkedet. 

Dette kan betyde mangel på kvalificeret arbejdskraft, og dermed reducere virksomhedens egne 

ressourcer og kompetencer. 

3.3.2 Analyse af kernekompetencer 

Gennemgangen af Daniscos ressourcer har til formål at identificere de kernekompetencer Danisco 

besidder, og som fremadrettet vurderes at kunne tilføre værdi til Danisco. 

                                                            
52 Becoming first choice - Et nyt kapitel i vores strategi, s. 14 
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På de materielle ressourcer vurderes det at være en kernekompetence, at Danisco har opdaterede og 

innovative produktionsanlæg lokaliseret på flere verdensdele. Dette har betydning for fremtidig 

produktion, ændring af produktion og endelig kvaliteten af denne produktion. 

Af de immaterielle ressourcer vurderes knowhow og patentrettigheder at være en kernekompetence. 

Kernekompetencerne skal netop adskille Daniscos produkter fra konkurrenternes og fremadrettet 

sikre vækst og indtjening. 

Vi vurderer dog at den vigtigste ressource og kernekompetencer er Daniscos medarbejdere, da disse 

danner grundlaget for de øvrige ressourcer. 

Daniscos vurderes samlet set at have nogen stærke kernekompetencer, der kan skabe merværdien 

for Danisco. 

3.4 Porteføljeanalyse  

Vi vil anvende Bostonmatricen for at skabe et billede af, hvordan Daniscos produkter er placeret på 

markedet i forhold til nuværende markedsandele, samt nuværende markedsvækst, men ligeledes for 

at vise hvor at produkterne bevæger sig hen med hensyn til markedsandele og markedsvækst. 

Matricen er delt op i en akse med relativ markedsandel samt en akse for markedsvækst. Begge akser 

er delt op i høj og lav. Dette skaber følgende 4 områder i matricen:53 Dogs, Question marks, Stars, 

og Cash cows. 

Disse fire områder svarer således til produklivscyklussen-kurven (PLC-kurven), hvor der er 

introduktion, vækst, mætning og nedgang.54 

Vi vil ud fra Bostonmatricen placere Daniscos fire primære forretningssegmenter Enablers, 

Cultures, Sweeteners og Genencor for at identificere, hvor at produkterne ligger med hensyn til 

fremtidig vækst og dermed fremtidig potentiale for Danisco. Bostonmatricen er mest 

hensigtsmæssig, når man vil analysere på produktniveau, men vi har dog valgt at benytte den på de 

forretningsdivisioner, som Danisco opererer med. Dette skyldes det meget brede produktsortiment 

som Danisco fører, hvilket vil betyde en meget omfattende gennemgang, som vi derfor har valgt at 

afgrænse os fra. Derudover vil den nødvendige information være svær at identificere, og 

informationen kan være direkte utilgængelig for os. Derfor skal det også bemærkes, at der kan være 

enkelte produkter under de fire forretningsdivisioner, som derfor kan ligge forskellige steder i 
                                                            
53 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, af Ole Sørensen. S. 99 
54 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, af Ole Sørensen. S. 101 
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matricen og dermed er på forskellige stadier af PLC-kurven end den samlede vurdering af 

divisionerne. 

Resultaterne af denne vil vi anvende i budgetteringen. Vi vil beskrive de fire forretningsområder i 

det efterfølgende og derefter samle resultaterne op i Bostonmatricen. 

Til brug for placeringerne i Bostonmatricen kræves blandt andet viden om divisionernes 

overskud.55Der bliver ikke aflagt regnskaber pr. division, hvorfor vi har anvendt EBITDA- og 

EBIT-margin til at vurdere rentabiliteten. Disse EBITDA- og EBIT-margin er taget fra Daniscos 

årsrapport, og er således ikke reformuleret. Dette skyldes vi ikke har regnskabsinformation til at 

reformulere de enkelte divisioner. 

Enablers 

Når man ser tilbage på årene 2007/08 - 3. kvartal 10/11, har Enablers divisionen udgjort mellem 

41 % og 43 % af den samlede koncernomsætning, og udgør således den største del af Daniscos 

omsætning. Væksten i samme periode gik fra 8 % i første periode til 3 % i næste periode, og i 3. 

kvartal 10/11 har væksten været 17 % i forhold til 3. kvartal 09/10. Den organiske vækst udgjorde i 

samme periode henholdsvis 6 %, 2 % og senest 7 %. Samtidig er EBITDA-margin steget fra 16,3 % 

til 22 % og EBIT-margin er steget fra 11,1 % til 17,0 %. 

Dette forretningssegment har fortsat vækst, hvilket er positivt for Danisco, da segmentet betyder en 

stor del af Daniscos samlede resultater. Historisk set har væksten i divisionen været svingene men 

der har ikke været negativ vækst i divisionen de sidste 3 år, og både EBITDA-margin og EBIT-

margin har været stigende disse år. Stigningen i væksten er særlig høj i Asien og 

Stillehavsområderet, og der er i Brasilien investeret i en fabrik til at udvide sortimentet der, og 

styrke markedspositionen der også.56 Netop disse områders økonomier er i rivende udvikling, og 

forventes fortsat at udgøre en endnu større rolle i den globale økonomi. Danisco kan således fortsat 

vente en væsentlig vækst på netop disse markeder. I 3. kvartals regnskabsmeddelelse Danisco 

udsendte, står tilmed at der har været en uventet høj vækst i alle regioner med en organisk vækst i 

Europa på 9 %, 8 % i Nordamerika, 4 % i Latinamerika, 10 % i Asien og Stillehavsområdet og 17 

% i øvrige verden.57 

                                                            
55 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, af Ole Sørensen. S. 99 
56 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 12 
57 Danisco A/S officielt 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, s. 8 
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Generelt forventer Danisco at markedet vækster mellem 3-5 % om året. 58 Som figur 3.2 viste, så er 

Danisco inden for dette segment også allerede markedsleder, og sammenholder man dette med den 

forventede vækst på det globale marked, må det forventes at Daniscos også fortsat kan holde 

markedsandelene og vinde nye i fremtiden. Overskuddet er stort og stabilt og ligeledes cashflowet. 

Strategien for Danisco er her at fastholde og udnytte. 

Sammenholder man nøgletallene med fremtidsforventningerne, kan det konkluderes at Enablers 

divisionen er en Cash cow, på grænsen til Star i Bostonmatricen.  

Cultures 

Når man ser tilbage på årene 2007/08 - 3. kvartal 10/11, har Cultures divisionen udgjort 15 % af den 

samlede koncernomsætning, og udgør således den tredje største del af Daniscos omsætning. 

Væksten i samme periode gik fra 9 % i første periode til 7 % i næste periode, og i 3. kvartal 10/11 

har væksten steget med 14 % i forhold til 3. kvartal 09/10. Den organiske vækst udgjorde i samme 

periode henholdsvis 9 %, 10 % og senest 7 %. Samtidig er EBITDA-margin steget fra 20,2 % til 

26,4 % og EBIT-margin er steget fra 14,7 % til 21,6 %. 

Cultures divisionen har i de seneste 4 år præsteret en stor vækst, og stigende EBITDA- og EBIT-

margin, og til trods for divisionen "kun" udgør 15 % af den samlede koncernomsætning, bidrager 

den med rigtig gode tal, og er således den division med de højeste EBITDA-margin og EBIT-

margin. Væksten i dette segment sker bredt over kloden, hvor både Asien, Østeuropa, Rusland og 

Nordamerika har oplevet vækst.59 Som figur 3.2 viste, så er Danisco også inden for dette segment 

blandt markedslederne. Tilmed er der i 2009/10 iværksat investeringer for samlet ca. 450 mio. kr. til 

at øge kapaciteten.60  

Denne investering, samt de generelle forventede stigninger i markedet og i de store økonomier, må 

forventes at betyde en fortsat vækst for Cultures divisionen, og da de økonomiske nøgletal viser god 

indtjening, kan det konkluderes, at divisionen er en Star, med høj markedsvækst og høj relativ 

markedsandel. 

 

 
                                                            
58 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 21 
59 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 12 
60 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 13 
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Sweeteners 

Når man ser tilbage på årene 2007/08 - 3. kvartal 10/11, har Sweeteners divisionen udgjort 14 % af 

den samlede koncernomsætning i 2007/08 og er i 3. kvartal 10/11 faldet til at udgøre 11 % af den 

samlede koncernomsætning, og udgør således den mindste del af Daniscos omsætning. Væksten i 

samme periode var -10 % fra 2007/08 - 2008/09, og 5 % % fra 2008/09 - 2009/10, dog med en 

stigning i væksten i 3. kvartal 10/11 i forhold til 3. kvartal 2009/10 på hele 20 %. Den organiske 

vækst udgjorde i samme periode henholdsvis -12 %, -6 %, og senest 9 %. EBITDA-margin er for 

perioden indtil 2009/10 faldet fra 22,3 %, til 8,0 %, men er i 3. kvartal 10/11 steget til 12,9 %. 

EBIT-margin er for perioden indtil 2009/10 faldet fra 16,1 % til 1,4 %, men er i 3. kvartal 10/11 

steget til 8,1 %. 

En af grundene til de forbedrede resultater for Sweeteners divisionen er at der blevet foretaget 

kapacitets tilpasninger og effektiviserings tiltag, herunder en reduktion af medarbejderstaben. 

Samtidig blev der iværksat tiltag for at forbedre pengestrømmene.61 Danisco har gode forventninger 

til fremtiden for Sweeteners, da de udvider deres produktsortiment og finder bredere 

anvendelsesområder.  

Vi kan derfor konkludere, at divisionen Sweeteners på Bostonmatricen er placeret som 

Questionmark. Danisco er ikke markedsleder, men har stadig store markedsandele, som dog 

bevæger sig i negativ retning. Derudover ser markedsvæksten generelt ud til at være stigende, mens 

den for Daniscos vedkommende er svingende. Dette kan være en svaghed, da Danisco kan risikere 

at Sweeteners-divisionen bliver til en dog, hvis at Danisco ikke formår at produktfornye inden for 

dette område. 

Genencor 

Når man ser tilbage på årene 2007/08 - 3. kvartal 10/11, har Genencor divisionen udgjort fra 30 % 

til 33 % af den samlede koncernomsætning, og udgør således den næst største del af Daniscos 

omsætning. Væksten i samme periode gik fra 10 % i første periode til 12 % i næste periode, og i 3. 

kvartal 10/11 har væksten været 17 % i forhold til 3. kvartal 09/10. Den organiske vækst udgjorde i 

samme periode henholdsvis 7 %, 12 % og senest 9 %. Samtidig er EBITDA-margin steget fra 19,8 

% til 22,2 % og EBIT-margin er steget fra 14,0 % til 17,3 %. 

                                                            
61 Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, s. 13 
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Denne division er en strategisk vigtig division for Danisco, da denne indeholder enzymer der 

benyttes til kornforarbejdning, der anvendes til bioethanol. Som tidligere nævnt i opgaven er der, og 

der forventes en stadig stigende vækst indenfor netop dette område. Samtidig er der en fast stor 

vækst i Daniscos Genencor division, og EBITDA-margin og EBIT-margin er høje og stigende. Der 

har samtidig blevet foretaget store investeringer i denne division, blandt andet i joint-venturet med 

DuPont samt samarbejdet med Goodyear Tire & Rubber Company. Danisco er markedets 

næststørste spiller, hvor Novozymes er den største. 

De høje inddækningsgrader samt de høje vækstrater gør, at Genencor divisionen betegnes som en 

Star. Dog ligger den til højre på markedsandel-aksen, det vil sige med udvikling mod venstre.  

Bostonmatrice med Daniscos divisioner 

 

Figur 3.4 - Divisioner placeret i Boston-matricen - Egen tilvirkning 
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4 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen er baseret på historiske data og udviklingen er et vigtigt element i dannelsen af 

forventninger til fremtiden og benyttes som det finansielle udgangspunkt i forbindelse med 

budgetteringen i afsnit 6.  

Det følgende afsnit giver, sammenkoblet med den eksterne analyse i afsnit 3, en forståelse for 

virksomhedens hidtidige værdiskabende evne og de finansielle og ikke-finansielle valuedrivere, 

som den bygger på.  

I dette afsnit er der foretaget en regnskabsanalyse af Daniscos finansielle præstationer med 

udgangspunkt i selskabets årsrapporter for de 3 seneste regnskabsår, dvs. for perioden 2007/08 til 

2009/10. Daniscos kvartalsregnskab for regnskabsåret 2010/11 vil tilsvarende blive inddraget. 

Analyseperioden er valgt med udgangspunkt i, at Danisco i regnskabsåret 2008/09 frasolgte sin 

sukker-division til tyske Nordzucker AG62. Sammenligningstallene (2007/08) i koncernregnskabet 

for 2008/09 er således blevet tilpasset og danner udgangspunkt som datagrundlaget for det 

pågældende år. Sukker-divisionen er ifølge oplyste indregnet i koncernregnskabet som ophørt 

aktivitet i overensstemmelse med regnskabsstandarden IFRS 5.  

Danisco frasolgte i 2007/08 sin Flavour-division til schweiziske Firmenich International AG. 

Aktiviteten herfra er ligeledes fragået i resultatopgørelsen og i stedet indregnet som 'resultat af 

ophørte aktiviteter'.63 

4.1 Regnskabskvalitet 

Danisco aflægger koncernregnskab efter International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU (herefter IFRS), hvilket de har gjort siden regnskabsåret 2005/06. Det har således 

ikke været nødvendigt at tage højde for eventuel forskellig regnskabspraksis perioderne imellem til 

brug for reformuleringerne. 

I forhold til udarbejdelsen af en regnskabsanalyse for Danisco, er spørgsmålet om 

regnskabskvalitet vigtigt at tage stilling til. Dermed sikres at ændringer i nøgletal er sket som følge 

af ændringer i Daniscos aktivitet og/eller finansielle forhold og ikke forskelle i regnskabspraksis.  

                                                            
62 Årsrapport 2008/09 - Note 31 "Ophørte aktiviteter", side 114. 
63 Årsrapport 2008/09 - Note 31 "Ophørte aktiviteter", side 114. 
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4.1.1 Revisionspåtegninger 

Som et aktieselskab af en vis finansiel størrelse er Danisco underlagt revisionspligt. Da selskabets 

aktier samtidig er optaget til handel på et reguleret marked (børsnoteret), er der krav om at 

revisionen af koncernregnskabet for Danisco skal foretages af en statsautoriseret revisor, der skal 

afgive en revisionspåtegning på koncernregnskabet i tilknytning hertil. 

På den ordinære generalforsamling vælger selskabet årligt en uafhængig revisor, der skal udføre 

dette arbejde. Set over de seneste 3 regnskabsår er "Big-Four" revisionsfirmaet Deloitte valgt af 

selskabets aktionærer på generalforsamlingen til at varetage denne opgave. Deloitte må vurderes 

som værende i stand til at udføre en revisionsopgave af denne størrelse og karakter. 

Til brug for vurderingen af regnskabskvaliteten af årsrapporterne, er de afgive revisionspåtegninger 

for de tre regnskabsår gennemgået for her i at se, om der skulle være forbehold eller supplerende 

oplysninger, der kan indikere, at koncern- og årsregnskabet ikke er aflagt under forudsætningerne 

om et 'retvisende billede'. Det er ved gennemgangen konstateret, at der er afgivet "blanke" 

revisionspåtegninger på de tre seneste regnskabsår, altså uden forbehold eller supplerende 

oplysninger. Deloitte har således afgivet revisionspåtegninger med høj af sikkerhed for at koncern- 

og årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, i dette 

tilfælde IFRS. 

Kvartalsregnskabet for Q3 2010/11 som er inddraget senere i analysen fremstår urevideret, da der 

ikke er krav om dette. Kvartalsregnskabet er alene påtegnet af ledelsen, som indestår for dens 

rigtighed og retvisende billede i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. 

Til brug for den videre reformulering og klassificering har vi således ikke opnået anledning til at så 

tvivl om indregningen og målingen af posterne i koncern- og årsregnskabet. Indregnings- og 

målingsmetoder kan læses af anvendt regnskabspraksis i koncern- og årsregnskaberne. 

4.2 Reformuleringer 

Reformuleringerne af egenkapital, resultatopgørelse og balance har taget udgangspunkt i lektor ved 

CBS Ole Sørensens bog "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 3. udgave". 

Formålet med reformuleringen er at skelne mellem drifts- og finansieringsaktiviteterne, og dermed 

identificere hvordan at virksomheden 'tjener sit overskud'. Dette giver en mere udførlig beskrivelse 
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af virksomhedens aktiviteter end den, der fremgår af de officielle opgørelser / årsregnskaber.64 

Opdelen sker mellem henholdsvis drift og finansiering, da selskabets værdiskabelse stammer fra de 

to aktiviteter.65 De reformulerede opgørelser vil danne udgangspunkt for den efterfølgende 

rentabilitet. 

Nedenfor er beskrevet de væsentligste reformuleringer af egenkapitalopgørelsen, resultat-

opgørelsen og balancen. 

4.2.1 Totalindkomstopgørelse 

Opgaven omkring at identificere totalindkomsten til brug for den foretagne regnskabsanalyse er 

lettet, da selskaber som aflægger årsregnskab efter IFRS, for regnskabsår der begyndte 1. januar 

2009 eller senere, skal præsentere en totalindkomstindgørelse i henhold til IAS 1.66 Danisco har 

derfor i regnskabsåret 2009/10 præsenteret en totalindkomstopgørelse i koncernregnskabet, som 

ligeledes indeholder sammenligningstal for regnskabsåret 2008/09. Der er således taget 

udgangspunkt heri. 

Til brug for identifikation af totalindkomsten for 2007/08 er der taget udgangspunkt i selskabets 

resultat for perioden og herefter tilføjet de relevante ikke-resultatførte (dirty surplus-)poster67, som 

kan læses af "Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger" i Daniscos 

sammenligningstal i koncernregnskabet.68  

I totalindkomsten er indeholdt følgende dirty surplus-poster: Valutakursregulering af 

dattervirksomheder, reguleringer af sikringsinstrumenter, aktuarmæssige gevinster og -tab på 

pensioner, skat af bevægelser i anden totalindkomst, samt andet. Posten 'andet' er beløbsmæssigt 

vurderet for uvæsentlig, og er således ikke undersøgt dybere. 

Totalindkomstopgørelsen ses af tabel 1 i bilag 8. 

                                                            
64 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 177 
65 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 18 
66 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 162 
67 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 158 
68 Daniscos koncernregnskab for 2008/09, side 76. 
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4.2.2 Resultatopgørelsen 

Den reformulerede resultatopgørelse er opgjort på totalindkomstniveau, og inkluderer således også 

dirty surplus-posterne fra totalindkomstopgørelsen. Nedenfor har vi forklaret de væsentligste 

reguleringer og tilhørende antagelser til brug for de reformulerede opgørelser. 

Særlige poster 

Regnskabsposten 'særlige poster' i de officielle resultatopgørelser består af 

omstruktureringsomkostninger og nedskrivninger på immaterielle- og materielle anlægsaktiver. 

Omkostningerne er valgt klassificeret som andet driftsoverskud i den reformulerede 

resultatopgørelse, da vi ikke mener at de kan henføres til den normale drift. 

Selskabsskat 

Selskabsskat er i de officielle resultatopgørelser for Danisco vist som en samlet post. 

Selskabsskatten dækker over effekten af både driftsmæssige- og finansielle indtægter og -

omkostninger.69 Uden skattefordel på gæld ville skatten på driftsoverskuddet være højere, hvorfor 

at skattefordelen på de finansielle poster i den reformulerede resultatopgørelse er allokeret op til 

driftsoverskuddet fra salg. Skattefordelen er beregnet som 25 % af de netto finansielle 

omkostninger, hvor at de 25 % er svarende til den gældende danske selskabsskatteprocent i de 

reformulerede regnskabsår. Yderligere er der beregnet en skatteeffekt af 'andet driftsoverskud', som 

er tillagt driftsoverskuddet fra salg. 

Posten 'netto finansielle omkostninger' indeholder andre indtægter og omkostninger end blot 

nettorenteindtægter og -omkostninger, herunder væsentligst kursgevinster og -tab, som det kan 

læses ud af noterne til koncernregnskaberne. Posterne giver dog netto uvæsentlige beløb (2009/10: 

8 mio. kr, 2008/09: -4 mio. kr. og 2007/08: 13 mio. kr)70, hvorfor at det til at præcisere de 

skattepligtige finansielle poster ikke er vurderet nødvendig at udskille disse.  

Forskelle i dansk og udenlandsk marginalskat kan ydermere have en indflydelse, men grundet 

manglende oplysninger om fordelingen herimellem, er der valgt ikke at tage højde for dette. 

Den reformulerede resultatopgørelse ses af tabel 1 i bilag 9. 

                                                            
69 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 145 
70 Note 4 i Daniscos koncernregnskab for 2009/10 og note 9 i Daniscos koncernregnskab for 2008/09. 
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4.2.3 Balancen 

Likvide beholdninger 

Driftslikviditet anses som en nødvendig buffer for at kunne betale regninger, efterhånden som at de 

forfalder.71 Da vi ikke ligger inde med oplysninger om den nødvendige driftslikviditet og da de 

fleste virksomheder gennemfører daglige overførsler til banker, er al likviditet i dette tilfælde 

vurderet som rentebærende. Regnskabsposten likvide beholdninger er derfor valgt klassificeret 

som en del af de netto finansielle forpligtelser. 

Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender består af et tilgodehavende fra Nordic Sugar A/S, afledte finansielle 

instrumenter og andre. Ifølge noten til koncernregnskabet72 har Danisco et tilgodehavende i form af 

et gældsbrev udstedt af Nordic Sugar A/S på 68 mio. EUR, der forrentes med 4 % p.a. og forfalder 

den 15. marts 2011. Da posten forrentes og er af kortvarig karakter, er posten valgt klassificeret 

som en del af nettofinansielle forpligtelser i den reformulerede balance. Øvrige poster er 

klassificeret som (kerne)driftsaktiviteter. 

Kapitalandele i joint-ventures og accessoriske virksomheder 

Kapitalandele i joint-venture selskabet DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC kunne godt 

argumenteres for skulle have været klassificeret som et kernedriftsaktiv, da joint-venture selskabets 

forretningsområde (som er redegjort for i afsnittet "Virksomhedsbeskrivelse") er fuldt ud integreret 

med Daniscos.  Men da der ingen relation er til nettoomsætningen, er posten klassificeret som 

'ikke-kernedriftsaktiver' i den reformulerede balance. Det samme gør sig gældende for 

kapitalandele i accessoriske virksomheder, som figurerer i den officielle balance for 2007/08 for 

Danisco. 

Pensionsaktiver 

Posten pensionsaktiver er valgt klassificeret i den reformulerede balance som ikke-

kernedriftsaktiver, da afkastet på pensionsaktivet ikke er et resultat af at handle med kunder, men 

derimod et investeringsafkast. Som følge heraf mener vi ikke at posten kan klassificeres som en 

kernedriftsaktiv. 

                                                            
71 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 183 
72 Note 17 i Daniscos koncernregnskab for 2009/10 
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Den reformulerede balance ses af i tabel 1 i bilag 10. 

4.3 Nøgletalsanalyse 

Med udgangspunkt i DuPont-modellen vil Daniscos finansielle historiske udvikling blive 

identificeret og analyseret i en rentabilitetsanalyse. 

4.3.1 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalyse kan beskrives som analyse af, hvad der driver ROE, altså forretningen på 

egenkapitalen og dens underliggende finansielle valuedrivers.73 Med udgangspunkt i DuPont-

modellen kan udledes, at udviklingen i ROE er drevet af flere faktorer, herunder både drifts- og 

finansieringsaktiverne.  

ROE (egenkapitalforretning) 

Egenkapitalens forretning (ROE) er et udtryk for det afkast, som moderselskabets ejere opnår for 

deres investering i selskabet. Ud fra en matematisk formel kan ROE udledes således: 

ROE = Totalindkomst til selskabets aktionærer / Gns. egenkapital 

eller 

ROE = ROIC + [FGEAR x (ROIC - r)]74 

ROE er således både påvirket af udviklingen og afkastet fra selskabets driftsaktiviteter, men også 

af udviklingen i selskabets finansieringsaktiviteter. Den beregnede ROE er vist som følger: 

Niveau 1 2009/10 2008/09 2007/08 

ROE 5,2% 1,6% 4,1% 

 

Tabel 4.1: Udvikling i ROE, 2007/08 til 2009/10, jf. bilag 11, tabel 1. 

Udviklingen i drifts- og finansieringsaktiviteterne er analyseret og kommenteret nedenfor. 

 

 

 
                                                            
73 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 253 
74 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 256 



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 45 of 103 
 

Udvikling i ROIC 

Væsentligst til at belyse udviklingen i egenkapitalforretningen set fra driftssiden, finder vi i øverste 

niveau af DuPont-modellen nøgletallet ROIC (afkastgraden), som viser hvor god Danisco er til at 

forrente sine netto driftsaktiver. Ud fra den reformulerede balance kan ROIC beregnes som følger. 

2009/10 2008/09 2007/08 

Niveau 1 

ROIC (afkastningsgrad) 4,9% 1,5% 3,0% 

 

Tabel 4.2: Udvikling i ROIC, 2007/08 til 2009/10, jf. bilag 11, tabel 1. 

Som det ses ud fra ovenstående tabel, har Daniscos ROIC over de seneste tre regnskabsår udvist en 

stor variation. Niveauet for ROIC lå på 3,0 % i 2007/08, faldende til 1,5 % i det efterfølgende år 

for så igen at stige til 4,9 % i 2009/10. Niveauet for 2009/10 for tilstrækkeligt og udviklingen for 

positiv fra 2008/09 og frem. Udviklingen i ROIC er påvirket af udviklingen i henholdsvis 

overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Til at forklare udviklingen er 

der foretaget en dekomponering af ROIC, jf. nedenfor. 

ROIC = OG * AOH 

 

 

Tabel 4.3: Dekomponering af ROIC, 2007/08 til 2009/10, jf. bilag 11, tabel 1 

Udviklingen i OG 

Ud fra ovenstående kan det ses at udviklingen i OG er den driver, der påvirker ROIC relativt mest 

over de tre år. Overskudsgraden falder markant fra 5,4 % i 2007/08 til 1,9 % i 2008/09. I det 

seneste regnskabsår er overskudsgraden så igen steget til 5,5 %. Udviklingen i overskudsgraden 

kan henføres til at Danisco i 2008/09 havde et svært år med meget volatible råvare- og 

energiomkostninger, som forklaret i den strategiske analyse. Fra 2009/10 har Danisco som 

beskrevet i den eksterne analyse opnået mere stabile markedsforhold, en bedre kapacitetsudnyttelse 

Niveau 2 2009/10 2008/09 2007/08 

ROIC 4,9% 1,5% 3,0% 

OG 5,5% 1,9% 5,4% 

AOH 0,883 0,769 0,554 
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og en forbedring af selskabets produktmiks. Alt sammen faktorer der påvirker udviklingen i 

overskudsgraden positivt.  

Selskabet har derudover, som forklaret i den strategiske analyse, formået at tilpasse sine 

omkostninger i regnskabsåret 2009/10 og til at forklare denne udvikling, er der foretaget en 

yderligere dekomponering af overskudsgraden: 

Niveau 3 

OG-drivere % 2009/10 2008/09 2007/08 

Bruttoavanceprocent 44,1% 40,1% 41,0% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger -6,4% -5,7% -5,4% 

Distributions- og salgsomkostninger -18,1% -17,7% -17,1% 

Administrationsomkostinger -6,8% -7,1% -7,7% 

OGsalg før skat 12,8% 9,6% 10,9% 

Skat -1,9% -2,3% -3,7% 

Ogsalg 10,9% 7,3% 7,2% 

Andre poster (efter skat) -5,4% -5,4% -1,8% 

OG 5,5% 1,9% 5,4% 

 
Tabel 4.4: Dekomponering af OG, 2007/08 til 2009/10, jf. bilag 11, tabel 1 

Ud af ovenstående kan vi tolke, at en årsag til faldet i overskudsgraden fra 2007/08 til 2008/09 

skyldes stigningen i 'andre poster (efter skat)', som stiger med 3,6 %-point i perioden. Stigningen i 

omkostningerne kan henføres at der i 2008/09 bl.a. blev foretaget ekstra store nedskrivninger på 

immaterielle- og materielle anlægsaktiver i forhold til regnskabsåret inden. Korrigeres der derfor 

for posten 'Andre poster (efter skat)' i ovenstående dekomponering, kan man se at OGsalg er 

nogenlunde på niveau.  

Stigningen i OG fra 2008/09 til 2009/10 kan primært henføres til udviklingen i selskabets 

bruttoavanceprocent, som er steget med 4,0 pct.-point i perioden. Som beskrevet i den eksterne 

strategiske analyse har selskabet haft øget fokus på forskning og produktion, samt salg og 

distribution, hvilket har bevirket en nettostigning i disse omkostninger i forhold til omsætningen. 

Omvendt er selskabets administrationsomkostninger ikke steget med samme stigningsniveau som 

omsætningen. 

Det må som beskrevet i den strategiske analyse vurderes at selskabet vil øge sine omkostninger til 

R&D fremadrettet. 
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Udvikling i AOH  

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) beskriver udviklingen i omsætning set i forhold til den 

investerede driftsaktivitet, der i den reformulerede balance er defineret som 'Netto driftsaktiver'. 

For de 3 seneste regnskabsår har vi udledt det dekomponerede AOH som følger: 

Niveau 3 2009/10 2008/09 2007/08 

AOH-drivere (inverse) 

Immaterielle anlægsaktiver 0,571 0,650 0,767 

Materielle anlægsaktiver 0,393 0,412 0,657 

Varebeholdninger 0,188 0,231 0,449 

Tilgodehavender fra salg 0,182 0,175 0,247 

Andre kernedriftsaktiver 0,038 0,033 0,107 

1,372 1,501 2,227 

Udskudt skat (netto) -0,025 -0,044 -0,090 

Leverandørgæld -0,061 -0,049 -0,109 

Anden gæld -0,138 -0,110 -0,145 

Andre driftsforpligtelser -0,026 -0,037 -0,090 

1/AOH (Kerne NDA) 1,122 1,261 1,792 

1/AOH (Ikke-kerne NDA) 0,011 0,039 0,015 

1/AOH 1,133 1,301 1,807 

Netto arbejdskapital 0,309 0,356 0,587 

Langfristet kerne NDA 0,813 0,905 1,205 

1/AOH (Kerne NDA) 1,122 1,261 1,792 
 

Tabel 4.5: Dekomponering af AOH, 2007/08 til 2009/10, jf. bilag 11, tabel 1 

Ud fra ovenstående kan ses, at de inverse AOH-drivere for immaterielle- og anlægskativer er faldet 

en del fra 2007/08 til 2008/09. Faldet kan som beskrevet tidligere henføres til, at Danisco i 2008/09 

foretog ekstra store nedskrivninger på anlægsaktiver i forhold til året tidligere. 

Danisco har formået at øge sine debitorers omsætningshastighed og dermed nedbringe antallet af 

kreditdage til sine kunder. Yderligere er selskabets varebeholdninger faldet, hvilket påvirker AOH, 

da man i 2009/10 ikke har så stor en kapitalbinding i varebeholdninger som tidligere.  

Udviklingen i den rentebærende gæld er beskrevet i det efterfølgende afsnit. 
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FGEAR og SPREAD 

Netto driftsaktiverne i en virksomhed er normalt finansieret med såvel netto finansielle 

forpligtelser som egenkapital. Den finansielle gearing (FGEAR) måler forholdet mellem 

finansieringskilder og deres virkning på ROE.75  Ligeledes påvirker SPREAD udviklingen i ROE. 

Nøgletallene bliver beregnet som følger: 

FGEAR = NFF / EK 

og 

SPREAD = ROIC - r, hvor r = NFO / NFF 

Så længe at ROE > ROIC betyder det at afkastet fra driftsaktiverne er højere end den rente som at 

virksomheden kan låne til.76  I den foretagne nøgletalsberegning af den finansielle gearing beregnet 

som følger: 

Niveau 1 2009/10 2008/09 2007/08 

ROE 5,2% 1,6% 4,1% 

FGEAR (NFF / EK) 0,242 0,392 0,760 

r (NFO / NFF) -3,8% -1,1% -1,6% 

SPREAD (ROIC - r) 8,6% 2,5% 4,6% 
 

Tabel 4.6: "Udvikling i FGEAR, 2007/08 til 2009/10", jf. bilag 11, tabel 1 

Udviklingen i Daniscos FGEAR viser at selskabets finansielle gearing er nedbragt fra 0,760 i 

2007/08 til 0,242 i 2009/10. Ud fra de reformulerede balancer kan det ses, at udviklingen skyldes 

en general nedbringelse af de netto finansielle forpligtelser, som er faldet fra 9.533 mio. kr. i 

2007/08 til 3.025 mio. kr. 2009/10. Udviklingen sker som følge af Daniscos salg af 

sukkerdivisionen i 2008/09, hvor at en stor del af salgssummen i den forbindelse er brugt til 

afbetaling af gæld. 

4.3.2 Sammenholdelse med konkurrenter 

Til at understøtte den strategiske analyses vurdering af Daniscos position på markedet for 

henholdsvis fødevareingredienser og enzymer, er der ud fra de officielle årsrapporter foretaget en 

sammenholdelse af EBITDA-margin for de tre seneste år med de to væsentlige danske 
                                                            
75 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, side 256 
76 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 257 
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konkurrenter inden for henholdsvis fødevareindustri og enzymer, nemlig Chr. Hansen Holding 

Holding og Novozymes. Fokus i analysen går på udvikling og retning på EBITDA-margin, og 

således ikke niveauet. Udviklingen og retningen i selskabernes EBITDA-margin er vigtig i forhold 

til at forklare udviklingen i Daniscos markedsposition set i forhold til de væsentlige konkurrenter.  

Da selskaberne har forskellig regnskabsperiode, er sammenholdelsen sket ud fra de tre seneste 

offentliggjorte årsrapporter for selskaberne. Daniscos seneste årsregnskab er aflagt pr. 30. april 

2010, hvorfor at EBITDA-margin for ÅTD 2010/11 (perioden til og med 31. januar 2011) ligeledes 

er inddraget i analysen, for dermed at give en bedre sammenholdelse.  

Udviklingen i selskabernes EBITDA-margin for de tre seneste regnskabsår kan ses af nedenstående 

figur. 

        

ÅTD 2010/11 2010 2009 2008

EBITDA-margin (beregnet)  

Danisco* 23,7% 19,7% 16,4% 18,7%

Fødevareingrediensdel 24,6% 19,9% 16,7% 18,3%

Enzymdel 22,0% 19,1% 15,6% 19,8%

   

Chr. Hansen Holding Holding** - 28,1% 29,3% 28,1%

Novozymes - 28,8% 26,7% 25,3%

    

* Daniscos regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april   

- seneste offentliggjorte årsrapport er således pr. 30. april 2010   

    

** Chr. Hansen Holding Holdings regnskabsår løber fra 1. september til 31. august   

- seneste offentliggjorte årsrapport er således pr. 31. august 2011     
Tabel 4.7 - Udvikling i EBITDA-margin - Kilde: Egen tilvirkning 

Daniscos EBITDA-margin er steget over de seneste år, fra 16,4 % i 2008/09 til 23,7 % ÅTD 

2010/11. Stigningen i EBITDA-margin knytter sig til en stigning i både fødevareingrediens-delen 

af virksomheden og enzymdelen. Således er EBITDA-margin steget med 7,9 pct.-point i 

ovenstående periode, svarende til en stigning på 47,3 %. Enzymdelen er steget med 6,4 pct.-point, 

svarende til en stigning på 41,0 %. 

Sammenholder man Daniscos udvikling i EBITDA-margin for enzymdelen med udviklingen i 

Novozymes' EBITDA-margin, kan det konkluderes at Danisco præsterer en større fremgang end 

konkurrenten. Novozymes' EBITDA-margin er fra 2008 til 2010 steget med 3,5 pct.-point, 
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svarende til en stigning på 13,8 %. Sammenholder man med Chr. Hansen Holding Holding, ses det 

at EBITDA-margin for 2010 er identisk med 2008, hvor at denne lå på 28,1 %. Set over perioden 

er der således ikke sket nogen fremgang i dette nøgletal for konkurrenten. 

Ud fra ovenstående kan det konstateres at Danisco over de seneste 3 år har oplevet en bedre 

udvikling i selskabets EBITDA end de to danske konkurrenter Chr. Hansen Holding Holding og 

Novozymes. Da Danisco pt. oplever en bedre udvikling i indtjeningsgrundlaget end de analyserede 

konkurrenter, kan dette således indikere, at Danisco på nuværende tidspunkt vinder markedsandele 

på de respektive markeder og ligeledes kan have mulighed for dette fremadrettet. Nærmere analyse 

af dette er foretaget i den strategiske analyse, hvorfor at der henvises hertil. 

Til brug for vurderingen af hvorvidt at selskabet har mulighed for fremadrettet at opleve en større 

vækst i indtjeningen end de nærmeste konkurrenter, vil de øvrige forhold fra den strategiske 

analyse blive inddraget til den vurdering. Der henvises til afsnittet "Budgettering" for analysen af 

dette. 

4.4 Risikoanalyse 

Risiko er et grundlæggende element i værdiansættelsen og der er alt andet lige en sammenhæng 

mellem afkast og risiko. Jo større risiko at investorerne forventes at skulle tage, jo højere afkast må 

de alt andet lige kunne forvente. Ejernes afkastkrav vil blive analyseret senere i afsnittet 

'værdiansættelse'. 

Til brug for den senere budgettering værdiansættelse af Danisco er det derfor vigtig at foretage en 

vurdering af virksomhedens samlede risiko, herunder i hvilken grad at virksomheden er i stand til 

at påvirke og kontrollere de enkelte risici. Analysen af Daniscos risici er ligeledes nødvendig for 

estimeringen af WACC, som sker i afsnittet 'værdiansættelse'. Til at belyse Daniscos forskellige 

typer af risici er analysen delt op i følgende afsnit: 

 Driftsmæssig risiko 

 Finansiel risiko 

 Likviditets- og soliditetsrisiko 

4.4.1 Driftsmæssig risiko 

Daniscos driftsmæssige risiko knytter sig til flere områder, herunder strategiske-, markedsmæssige- 

og operationelle risici. Disse forhold er primært analyseret i den eksterne analyse og således kun 
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ridset op i nedenstående figur.  

 

Figur 4.1 - Driftsrisici - Kilde: Egen tilvirkning 

Typer af driftsmæssig risiko Vurdering af risikoniveau
Virksomhedens evne til at håndtere de 
driftsmæssige risici

Markedsmæssige risici: God

- konjukturforhold - lav

Fødevaresektoren vurderes mindre følsom end 
økonomien som helhed.

- konkurrencelovgivning - middel

Grundet selskabets markedsposition kan enkelte 
produktområder have svært ved at konsolidere 
sig eller prissætte som følge af 
konkurrencelovgivning.

- råvareafhængighed - høj

Større efterspørgsel efter fødevarer fra U-lande 
som følge af befolkningstilvækst, hvilket øger 
prisen på råvarer til brug for produktion af 
bioethanol.

- befolkningstilvækst - høj

Se ovenstående - kan dog omvendt medføre 
større kundebase.

- overkapacitet i industrien - lav

Formår at skabe differentieret 
produktionssortiment og høj applikationsviden.

Strategiske risici God

- Konkurrence fra lande med lave 
omkostninger - middel

Danisco forsøger sig med stram 
omkostningsstyring og højt 
teknologiindhold/applikationsviden. Yderligere 
foregår en del af Daniscos produktion 
decentralt i de forskellige lande, hvor at de 
ligeledes afsætter deres produkter.

- forskning og udvikling - middel

Øget forskning og udvikling vil påvirke 
indtjeningsniveauet negativt på kort sigt, men 
vurderes at kunne gavne Danisco på lang sigt 
som følge af lancering af nye/forbedrede 
produkter.

- Joint-venture med DuPont - lav

Nyt område, hvor at der ikke kan garanteres for 
rentabiliteten. Ingen tidligere markedskendskab, 
da der er tale om et nyt produktområde for 
selskabet.

Operationelle risici OK

- Miljøforhold - lav

Har tidligere deponeret farligt affald fra visse 
produktenheder - dog i overensstemmelse med 
lovgivningen.

- Innovation og patenter - lav

Forsvarer sig mod overtrædelse af patenter, men 
kan selv omvendt komme til at overtræde 
allerede gældne patenter. Kopifremstilling 
vurderes dog ikke at være et problem.

- Produktsikkerhed - lav

Danisco har en stram procedure for 
kvalitetskontrol og overholder flere ISO-
standarder.
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De markedsmæssige risici er kendetegnet ved at selskabet kun har begrænset indflydelse, men 

ingen kontrol. De strategiske risici har virksomheden i nogen grad indflydelse på, men kun 

begrænset eller ingen kontrol. De operationelle risici har virksomheden både indflydelse og kontrol 

på/over.77 

Det vurderes at Danisco håndterer de markeds-, strategiske og operationelle risici godt og har stor 

fokus herpå. 

4.4.2 Finansiel risiko 

Danisco opererer på danske såvel som internationale markeder er i høj grad påvirket af en række 

finansielle risici. Den finansielle risiko er i høj grad præget af niveauet for FGEAR og spredningen 

på SPREAD. Som beskrevet tidligere i regnskabsanalysen har Danisco formået at reducere sin 

rentebærende gæld over de seneste tre år og dermed den finansielle gearing: 

Niveau 1 2009/10 2008/09 2007/08 

FGEAR (NFF / EK) 0,242 0,392 0,760 
 

Tabel 4.8: Udviklingen i FGEAR fra 2007/08 til 2009/10, jf. bilag 11, tabel 1. 

Nedbringelsen af den finansielle gearing må anses som positivt set ud fra investor-risiko profil. Da 

en høj finansiel gearing - alt andet lige - må antages at udgøre en potentiel finansiel risiko i denne 

sammenhæng, må nedbringelse af denne i det konkrete tilfælde anses som positiv. En eventuel 

stigning i det generelle renteniveau eller ekstra følsomhed fra kreditgivers side vurderes derfor i 

samme forbindelse for reduceret betragteligt over de seneste par år. 

4.4.3 Likviditets- og solvensrisiko 
Likviditets- og solvensrisikoen er kort belyst i det følgende. Udviklingen i likviditetsgraden 

benyttes her til at beskrive den kortsigtede likviditetsrisiko (selskabets evne til at betale sine 

kortsigtede forpligtelser), mens at udviklingen i soliditetsgraden vil blive benyttet til at vurdere 

selskabets "modstandskraft", altså muligheden for at tære på egenkapitalen i tilfælde af behov 

herfor. 

På baggrund af de officielle balancer og resultatopgørelsen er nøgletallene soliditetsgrad og 

likviditetsgrad beregnet: 

  

                                                            
77 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 232 
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Nøgletal Beregning 2009/10 2008/09 2007/08 

Soliditetsgrad Egenkapital / Aktiver i alt x 100 60,9% 57,0% 43,9% 

Likviditetsgrad Kortfristede aktiver / Kortfristet gæld x 100 164,6% 143,7% 113,9% 
 

Tabel 4.9: Udviklingen i soliditets- og likviditetsgrad fra 2007/08 til 2009/10 

Daniscos soliditetsgrad er steget med 17,0 %-point fra 2007/08 til 2009/10. Stigningen knytter sig 

væsentligst til nedbringelsen af den rentebærende gæld som beskrevet tidligere. 

Til vurderingen af niveauet og udviklingshastigheden er der foretaget en simpel common-size 

analyse med Daniscos væsentligste danske konkurrenter inden for henholdsvis fødevareindustri, 

Chr. Hansen Holding og enzymer, Novozymes: 

Selskab Nøgletal 2010 2009 2008 

Chr. Hansen Holding Soliditetsgrad 41,2% 7,3% 9,4% 

Likviditetsgrad 153,8% 147,0% 177,1% 
 
Novozymes Soliditetsgrad 62,2% 53,6% 45,1% 

Likviditetsgrad 220,7% 194,3% 148,4% 
 

Tabel 4.10 Udviklingen i soliditets- og likviditetsgrad fra 2008 til 2010 - kilde: Officielle årsrapporter for Chr. Hansen 

Holding Holding A/S og Novozymes A/S for de to seneste regnskabsår. 

Retningen og udviklingshastigheden for Daniscos soliditet er således på niveau med Novozymes, 

mens at Chr. Hansen Holding viser en højere udviklingshastighed fra 2009 til 2010, dog 

kommende fra et lavt udgangspunkt. Likviditetsgraden for Danisco viser - sammenholdt med 

Novozymes - nogenlunde identisk udviklingshastighed og retning. Niveaumæssigt er de på højde 

med Chr. Hansen Holding. 

Daniscos overordnede lang- og kortsigtede likviditetsrisiko må derfor vurderes at være væsentligt 

nedbragt over de seneste tre regnskabsår, og retnings- og niveaumæssigt er de på højde med de 

væsentligste danske konkurrenter. Ud fra en general betragtning vurderes den nuværende 

soliditetsgrad for høj og likviditetsgraden for fornuftig. 

Valutakurs-risici 

Valutakursrisici er beskrevet i PEST-analysen, hvorfor at der henvises hertil. 
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5 Delkonklusion på fundamentalanalyse 
Ovenstående fundamentalanalyse er konkluderet med udgangspunkt i SWOT-modellen. Formålet 

med dette er at give overoblik over Danisco interne styrker og svagheder, samt de eksterne 

muligheder og trusler som de opererer under.  

I nedenstående SWOT-modul er de væsentligste punkter fra fundamentalanalysen opsummeret: 

Styrker (S) Svagheder (W) 

 - Stor know-how, herunder mange patenter og 

dygtige medarbejdere 

- Effektivt produktionsapparat 

- Bredt sortiment 

- Opererer inden for flere brancher 

- Cuktures er en "Star" 

- Genencor er en "Star" 

- Lav finansiel gearing 

- Få F&U-omkostninger ift. konkurrenter 

- Risiko for Sweeteners-division bliver en 'dog' 

Muligheder (O) Trusler (T) 

- Omverdens fokus på miljø- og fødevaresikkerhed 

- Lovgivning vedr. bioethanol-andel i brændstof 

 - Vækstmarkeder i udviklingslande 

- Generel ændring af fødevarelovgivning 

- Stigende efterspørgsel efter sunde og bedre 

fødevarer 

- Stigende energipriser 

- Konkurrencelovgivning 

- Konkurrence fra lande med lave 

produktionsomkostninger 

- Råvareafhængighed, herunder øget 

befolkningstilvækst 

Figur 5.1 - SWOT-analyse - Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående SWOT-analyse udtrykker efter vores vurdering de væsentligste valuedrivers, 

finansielle såvel som ikke-finansielle. Vi vil i nedenstående kort knytte kommenterer til dette, da 

disse faktorer har kobling over til budgetteringsdelen i det efterfølgende kapitel. 

5.1 Potentielle styrker 

Danisco har en veluddannet medarbejderstab, hvilket styrker virksomheden forretnings- og 

udviklingsmæssigt. Det har resulteret i at Danisco har en stor og dyb know-how, hvilket betyder de 

står stærkt med hensyn til mulighed for fremtidig produktudvikling. Dette kan potentielt resultere i 

innovative løsninger, som der tages patent på. Således kan joint-venture samarbejdet med DuPont, 

og samarbejdsaftalen med Goodyear Rubber & Tire Company ligeledes betyde udgivelser af 

produkter der kan erstatte konkurrenternes. 
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Patenterne registreres løbende, hvilket betyder de har opbygget en stærk ressourcebase. Denne 

ressourcebase har resulteret i en bred produktportefølje, som gør at Danisco kan levere produkter 

indenfor flere brancher, og dermed opfylde flere kunders behov. Disse produkter produceres på 

Daniscos opdaterede produktionsapparat, som løbende tilpasses i forhold til kapacitet og produkter. 

Dette har gjort Danisco til en global aktør på markedet for fødevareingredienser og industrielle 

enzymer, hvorfor de således også står stærkere i perioder med lavkonjunktur. Især Genencor-

divisionen og Cultures-divisionen medvirker til fremtidig vækst, da begge er vurderet som Stars 

med henblik på vækst og markedsandele. 

Danisco har en lav finansiel gearing, grundet en væsentlig nedbringelse af virksomhedens gæld over 

de seneste par år. Den lave finansielle gearing betyder alt andet lige at Danisco er mere attraktiv 

over for eventuelle investorer. 

5.2 Potentielle svagheder 

De økonomiske ressourcer der anvendes til forskning og udvikling er flere hundrede millioner 

kroner lavere end deres konkurrent på enzymområdet, Novozymes. Dette kan resultere i Danisco 

taber markedsandele til Novozymes, hvorfor fremtidig vækst i værste fald ikke kan sikres.  

Daniscos Sweeteners-division har fremvist svingende resultater, og jf. analysen i Bostonmatricen, 

kan divisionen risikere at gå mod at blive en dog, det vil sige en lav relativ markedsandel og en lav 

markedsvækst, som vil resultere i faldende overskud samt negativt cashflow. 

5.3 Potentielle muligheder 

Omverden har fokus på miljø- og fødevaresikkerhed. Dette ses i blandt andet miljø lovgivning, der 

fremmer udviklingen og salget af bioethanol, samt stramninger af fødevarelovgivninger, der giver 

krav om øget fødevaresundhed og -sikkerhed. Der må fortsat forventes yderligere lovgivninger 

inden for disse områder. Især indenfor bioethanol området, hvor målet på sigt for mange lande og 

virksomheder er at blive uafhængig af fossile brændstoffer. Dette skaber store muligheder for 

Danisco. 

Markedet efterspørger sundere og bedre fødevarer. Både i den vestlige verden hvor fedme og 

manglende fysisk aktivitet er et problem, men også på det globale marked, da en øget 

befolkningstæthed sætter større krav til fødevarer, blandt andet i forhold til holdbarhed og ernæring. 

Dette har Danisco allerede fokus på, hvorfor der er fremtidige muligheder på dette marked. 
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Danisco opererer bredt på det globale marked, og således også på markeder der oplever stor vækst, 

og som i fremtiden vil udvikle sig til store økonomier. Dette er en mulighed for Danisco, da der er 

store markedsandele der er ved at blive etableret og dermed en forventning om fremtidig indtjening 

på netop disse markeder. 

5.4 Potentielle trusler 
Den øgede befolkningsvækst skaber også en række potentielle trusler for Danisco. Det betyder for 

det første at der bliver flere personer der efterspørger de samme råvarer, hvilket øger 

råvareafhængigheden. Dette kan derefter føre til at priserne på netop disse råvarer, samt øvrige el- 

og energipriser vil stige, og dermed være en trussel for Daniscos fremtidige indtjening. 

Samtidig er der truslen om konkurrence fra lande med lavere produktionsomkostninger. Disse lande 

kan have adgang til billigere råvarer og energipriser, og da markedet allerede nu er med høj 

konkurrence intensitet, må det formodes at flere virksomheder ser mod disse lande for at spare 

omkostninger.  

Lovgivning kan ligeledes udgøre en trussel. F.eks. kan konkurrencelovgivning forhindre Danisco i 

at konsolidere sig yderligere.  
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6 Budgettering 

6.1 Inddragelse af elementer fra den eksterne og interne analyse 

De væsentlige konklusioner fra fundamentalanalysen blev samlet i en overordnet SWOT-analyse. 

Analysen viser selskabets væsentligste interne styrker og svagheder, samt de eksterne muligheder 

og trusler. Figuren 5.1 i afsnit 5 er således en opridsning af de væsentligste punkter fra 

fundamentalanalysen, som vi vurderer som valuedrivers, der vil have en påvirkning - positivt såvel 

som negativ - på den fremadrettede budgettering. Det er med udgangspunkt i den eksterne og 

interne analyse at budgetteringen er foretaget. 

Udviklingen og de væsentlige konklusioner fra den foretagne fundamentalanalyse vil i det følgende 

blive benyttet til at udarbejde og budgettere de fremadrettet proforma regnskaber. Proforma 

regnskaberne vil blive udarbejdet for en 5-årig periode og vil blive udarbejdet på et overordnet 

niveau, da vi ikke vurderer det hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at udarbejde proforma 

regnskaberne i detaljer.  

Daniscos permanente overskud identificeret og usædvanlige poster er udskilt, jf. bilag 13. I forhold 

til det fremadrettede perspektiv vurderes de usædvanlige poster for ikke-tilbagevendene, og det er 

således alene de permanente poster og udviklingen i disse, som vil danne baggrund for 

budgetteringen og udarbejdelsen af proforma regnskaberne.  

Ved gennemgangen af selskabets årsrapporter for analyseperioden er der ikke identificeret 

fremadrettede usædvanlige (ikke-tilbagevendene) poster, som der skal tages hensyn til i den 

foretagne budgettering. 

6.2 Budgetperiode 
Budgetperioden er fastsat til 5 år, da vi vurderer at en budgettering herudover vil være behæftet 

med stor usikkerhed. Det vurderes herefter at variationerne i de underliggende variable når et 

'steady state'. I budgetteringen inddrages ÅTD 2010/11, hvor at ÅTD 2010/11 benyttes i 

forbindelse med analysen af udviklingen i nøgletallene, herunder særligt udviklingen i salgets 

vækstrate og driftsomkostningernes andel af nettoomsætningen. 
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6.3 Terminalperiode 

Terminalperioden er fastsat til år 2015/16E, da vi her vurderer, at de underliggende variable når et 

'steady state' og at vi ikke er i stand til at kommentere yderligere. Vi vurderer at markederne, som 

Danisco opererer på, vil begynde at opleve mere stabile vækstrater, og at virksomhedens 

markedsandele i de forskellige brancher vil forblive stabile. Det er således her, at vi forventer at 

selskabets nøgletal når et 'steady-state'. Stigningen i salgsvæksten i terminalperioden er på 

baggrund af nedenstående analyse vurderet til 3,39 % samlet for alle divisioner. Salgets vækstrate 

er således inden for den anbefalede ramme om en salgsvækstrate i terminalperioden på 3-6 %.78 

6.4 Budgettering af salgsvæksten 

Analysen af nøgleindikationerne for det fremtidige salg tager udgangspunkt i den opstillede 5.1 i 

afsnit 5, der hjælper os til at vurdere, hvorledes at udviklingen fremadrettet vil se ud for de 

forskellige divisioner. De ikke-finansielle værdidrivere er i den strategiske analyse kvalitativt 

vurderet og vil blive inddraget i budgetteringen af det fremtidige salg. Sammenkoblet med 

udviklingen i de historiske finansielle valuedrivers opnås hermed et potentielt fremtidigt scenarie 

for udviklingen i Danisco salgsvækst. 

Udviklingen i den fremadrettede salgsvækst er opdelt på divisionsniveau, da selskabet som 

beskrevet i den strategiske analyse opererer i flere forskellige brancher. Branchernes salgsvækst 

har, som beskrevet i regnskabsanalysen, udviklet sig forskelligt og i forhold til budgetteringen er 

det derfor vurderet relevant at foretage opdeling herimellem. 

Danisco egne offentliggjorte forventninger, som er udmeldt via seneste årsrapport, 

kvartalsrapporter og øvrige børsmeddelelser, vil blive indeholdt i vurderingen af udviklingen i de 

fremadrettede proforma regnskaber. Udviklingen i salgsvæksten er budgetteret ud fra relative tal, 

dvs. i procent, og er så efterfølgende tillagt selskabets absolutte tal for dermed at udarbejde det 

overordnede proforma regnskab. 

Der er ikke foretaget fremskrivning af datoen for udgangspunktet til budgetteringen, som er sat til 

datoen for årsregnskabet 2009/10. Selvom afgrænsningstidspunktet for opgaven er 17. marts 2011, 

vurderer vi at udviklingen frem til afgræsningstidspunktet er estimeret i perioden 2010/11E. Som 

beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen i denne opgave, estimerer Danisco selv en nettoomsætning 

for 2010/11E til 15,5 mia. kroner. Udviklingen i selskabets nøgletal er medtaget frem til 

                                                            
78 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 320 
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afgræsningstidspunktet, og er således med til at danne udgangspunkt for vores estimat for 

2010/11E. Vi vurderer at vi vil være nogenlunde på niveau med Daniscos egne forventninger. 

Nedenfor er vist den budgetterede procentvise udvikling i salgets vækstrate i budgetform. Der er 

efterfølgende i ord forklaret den fremadrettede forventede udvikling inden for de forskellige 

divisioner. Det er med udgangspunkt i den forventede udvikling, at budgetteringen vil blive 

foretaget. 

  2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 

Nettoomsætning 15.119 16.369 17.506 18.613 19.542 20.206 

Enablers 8% 7% 6% 5% 4% 2% 

Cultures 11% 10% 9% 8% 7% 4% 

Sweeteners 10% 5% 4% 3% 2% 2% 

Genecor 13% 10% 8% 8% 6% 5% 
Tabel 6.1 "Udviklingen i den budgetterede salgsvækst" - egen tilvirkning, jf. bilag 12, tabel 1. 

 

6.4.1 Enablers 

Salgsvæksten for divisionen Enablers forventes at vækste med 8 % i det første budget år, herefter 

faldende med 1 pct.-point om året frem til terminalperioden. På trods af at Danisco har hævet 

priserne på sine Enablers-produkter - som følge af stigende råvarepriser79 - viser det sig, at de har 

haft succes med dette.  

Fremadrettet vurderes det, at Enablers vil ligge stabilt på vækstniveau omkring de 2 %.  

6.4.2 Cultures 

Med udgangspunkt i den historiske vækst, forventes Cultures at stige med en salgsvækst på 11 % i 

det første estimerede år, herefter faldende med 1 pct.-point i den resterende budgetperiode. Som 

forklaret i den strategiske analyse, er markedet som Cultures-divisionen opererer i, kendetegnet 

ved høj vækst, hvilket vil afspejle sig fremadrettet i divisionens salgsvækst. Danisco har ligeledes 

en stærk markedsposition inden for dette segment og dermed en høj markedsvolumen. Væksten for 

indeværende regnskabsår kommer især fra markedet i Nordamerika og de nye markeder.80 

Overordnet set vurderes det dog ikke at Cultures på længere sigt vil kunne opretholde tilsvarende 

stigninger i salgsvæksten som i de budgetterede år. Årsagen hertil skal findes i, at konkurrenter vil 

forsøge at tage markedsandele og tilnærme sig Daniscos komparative fordele.  

                                                            
79 Danisco A/S officiel 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, side 10 
80 Danisco A/S officiel 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, side 11 
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Vækstprocenten i terminalperioden er derfor sat til 4 %. 

6.4.3 Sweeteners 

Divisionen for Sweeteners har i indeværende regnskabsår (ÅTD 2010/11) oplevet en organisk 

vækst på 13 %.81 Dette står i kontrast til tidligere år, hvor at divisionen som beskrevet i den interne 

analyse har udvist negative salgsvækst. Generelt opleves der større efterspørgsel af produkterne 

relateret til Sweeteners divisionen, og et forbedret produktmix har i denne kombination fået 

salgsvæksten tilbage i positiv retning. Danisco har for nyligt lanceret et nyt varemærke for 

bæredygtig xylitol, som er blevet vurderet til at kunne give selskabet betydelige fordele.82 

Med udgangspunkt i den organiske vækst som divisionen har oplevet ÅTD 2010/11, er 

salgsvæksten for 2010/11E derfor fastsat til 10 %. Vi har dog i den regnskabsanalysen vurderet 

Sweeteners-divisionen som et question-mark, hvorfor at vi vurderer at salgsvæksten i de 

efterfølgende budgetår støt faldende fra 5 % i 2011/12E til 2 % i 2015/16E.  

Som beskrevet i den strategiske analyse i Sweeteners-divisionen risikerer derfor at blive en "dog". 

6.4.4 Genencor 

Som tidligere beskrevet har Genencor-divisionen oplevet stor vækst i salget over de seneste par år. 

Også fremadrettet må det forventes at divisionen, vil holde et fortsat højt niveau og en positiv 

retning for salgets vækstrate, som følge af den øgede interesse fra omverden til deres enzym- og 

bioethanolprodukter, som blev forklaret i den eksterne analyse. Vi vurderer at der fortsat vil være 

stor fokus på både udvikling og salg af bioethanol, og dermed også enzymerne til brug for 

udviklingen heraf. Som beskrevet i den eksterne analyse vil den større fokus på miljøvenlig og 

energibesparende teknologi bevirke, at Danisco som leverandør af Genencor ydelser vil være i 

stand til at opretholde den høje vækstrate i salget. Der er således budgetteret med 13 % vækst i 

salget i det første budgetår, der forventes at falde til 10 % det efterfølgende år. Efterfølgende 

vurderes det at salgets vækstrater vil ligge omkring 6 - 8 % fremadrettet, mens det for 

terminalperioden er vurderet til 5 %. 

 6.5 Core driftsoverskud fra salg 
Budgetteringen af OG fra salg før skat tager først og fremmest udgangspunkt i udviklingen i 

selskabets omkostninger til produktion, salg, distribution og administration, sammenholdt med 

                                                            
81 Danisco A/S officiel 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, side 12 
82 Danisco A/S officiel 3. kvartalsregnskabsmeddelelse 2010/11, side 12 
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selskabets omsætning for det pågældende år. Ligeledes inddrages vores forventninger til 

udviklingen for de respektive omkostningsgrupper, samt mulige forhold identificeret i den 

strategiske analyse. Udviklingen i core driftsomkostninger i procent af omsætningen er vist for de 

tre seneste regnskabsår. Ligeledes er inddraget seneste kvartalsregnskab, hvor at tallene pr. januar 

2011 (ÅTD 2010/11) er medvirkende til at give en indikator for niveauet på 

afgrænsningstidspunktet.  

Af nedenstående tabel fremgår de historiske core driftsomkostningers andel af omsætningen: 

  2007/08 2008/09 2009/10 ÅTD 2010/11 

Nettoomsætning 12.219 12.991 13.706 11.622 

    

Omkostninger i pct. af omsætning   

Produktionsomkostninger 59% 60% 56% 53% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 5% 6% 6% 6% 

Distributions- og salgsomkostninger 17% 18% 18% 18% 

Administrationsomkostinger 8% 7% 7% 7% 

Skat 4% 2% 2% 5% 

    

Core driftsoverskud fra salg 7% 7% 11% 11% 
Tabel 6.2. "Core driftsomkostningers andel af nettoomsætningen" - egen tilvirkning, jf. bilag 12, tabel 1 

Overordnet ses det at udviklingen i selskabets core driftsoverskud fra salg er forbedret fra 7 % i 

2007/08 og 2009/10, til 11 % i 2009/10 og 2010/11 ÅTD. Danisco har haft fokus på 

omkostningsminimering på visse områder, væsentligst dog inden for produktionen. Overordnet kan 

denne udvikling henføres til en forbedret kapacitetsudnyttelse og kapacitetstilpasning generelt, 

blandt andet med fyring af 200 medarbejdere verden over i 2009.83 Set fra 2009/10 og frem til 

tidspunktet for afgrænsningen er produktionsomkostningernes andel af omsætningen nedbragt, 

hvilket er den primære årsag til forbedringen af Daniscos core driftsoverskud fra salg. 

Den efterfølgende figur giver et overblik over de fremadrettede budgetterede omkostningers andel 

af omsætningen. 

  

                                                            
83 http://www.business.dk/diverse/danisco-fyrer-50-i-danmark 
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  2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 

Omkostninger i pct. af omsætning   

Produktionsomkostninger 53% 53% 53% 53% 53% 53% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 7% 7% 7% 8% 8% 8% 

Distributions- og salgsomkostninger 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Administrationsomkostinger 7% 7% 7% 6% 6% 6% 

Skat 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

    

Core driftsoverskud fra salg 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
Tabel 6.3. - "Budgetterede omkostningers andel i procent af omsætningen": Egen tilvirkning, jf. bilag 12, tabel 1. 

 

Nedenfor er forklaret den forventede fremadrettede udvikling i de forskellige omkostningsgrupper. 

Disse vil efterfølgende blive inddraget i udarbejdelsen af proforma regnskaberne for budget- og 

terminalperioden 

6.5.1 Omkostninger relateret til produktion 

Udviklingen i produktionsomkostningerne set i forhold til nettoomsætningen viser en nedadgående 

tendens, faldende fra 60 % i 2008/09 til 56 % i 2009/10. For ÅTD 2010/11 ses at 

produktionsomkostningernes andel af nettoomsætningen er faldet yderligere til 53 %. Det lader til 

at Danisco har haft succes med at implementere yderligere omkostningsbesparelser og optimering 

af produktion. Det må samtidig forventes fremadrettet, at produktionsomkostninger i procent af 

nettoomsætningen vil forblive omkring de 53 %, vurderet med udgangspunkt i den strategiske 

analyses forklaring omkring effektiviseringer og omkostningsbesparelser relateret især til 

produktionen.  

For budgetperioden er det budgetteret med at produktionsomkostningerne vil udgøre 53 %. Dette 

antages ligeledes at være tilfældet i terminalperioden. 

6.5.2 Omkostninger relateret til forskning og udvikling 

Omkostninger til forskning og udvikling er steget fra 5 % i 2007/08 til 6 % for de øvrige perioder. 

For fortsat at kunne bevare sin førerposition som henholdsvis nummer 1 eller 2 inden for de 

markeder som de opererer på, har Danisco som beskrevet i den eksterne analyse forsat behov for at 

udvikle og skabe nye produkter, samt opdatere nuværende, for at bevare sine konkurrencefordele. 

Denne tendens ses samtidig hos de danske konkurrenter Chr. Hansen Holding og Novozymes, at 

omkostninger til forskning og udvikling er stigende. 
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Med udgangspunkt i ovenstående vurderer vi således at Daniscos forsknings- og 

udviklingsomkostninger vil stige frem til 2012/13E og således udgøre 7 % i forhold til 

omsætningen og derefter stige yderligere fra 2013/14E og nå 8 %. Dette gør sig tilsvarende 

gældende for terminalperioden. 

6.5.3 Omkostninger til salg og distribution 

Daniscos omkostninger til salg og distribution i forhold til omsætningen ligger stabilt på 18 %, dog 

med 17 % i 2007/08. Vi vurderer at omkostningsniveauet til salg og distribution vil ligge stabilt 

fremadrettet og har således budgetteret med 18 % for både budget- og terminalperioden. 

6.5.4 Omkostninger til administration 

Administrationsomkostningerne er faldet fra at udgøre 8 % af omsætningen i 2007/08 til at udgøre 

7 % fra 2008/09 og frem mod afgrænsningstidspunktet. Som beskrevet i fundamentalanalysen har 

selskabet fremadrettet et ønske om fokus på omkostningsminimering, og vi vurderer således 

fremadrettet at omkostningerne til administration vil blive påvirket heraf. Der er derfor budgetteret 

med 7 % i perioden 2010/11E til 2012/13E, som derefter vurderes at blive forsøgt nedbragt til 6 % 

i den resterende budgetperiode og i terminalperioden. 

6.5.5 Skat 

Omkostninger til skat er faldet fra 4 % i 2007/08 til 2 % i de øvrige regnskabsår. 

Skatteomkostningen er beregnet ud fra den reformulerede råbalance, og der er således taget højde 

for den såkaldte skattefordel, som opnås ved at have rentebærende fremmedkapital som 

finansiering. For budgetperioden er omkostningerne forbundet med skat fastsat til 2 % af 

omsætningen. Vi er opmærksomme på at faldende omkostninger (mindre fradragsret) og højere 

omsætning (større beskatningsgrundlag) kan betyde højere omkostninger til skat. Omvendt kan der 

argumenteres for, at selskabsskatteprocenten fremadrettet vil blive sænket, for derned at tilpasse 

sig EU-niveau. Dette er dog forbundet med stor usikkerhed og ud fra et væsentlighedssynspunkt er 

omkostningen til skat på 2 % af omsætningen således fastholdt for hele budgetperioden og 

terminalperioden. 

6.6 Core øvrige faste poster 

Core øvrige faste poster består af andre driftsindtægter, andre driftsomkostninger, aktiebaseret 

aflønning og resultatandele i joint venture selskabet, og posten svinger fra -1 % (indtægt) til +1 % 
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(omkostninger) af nettoomsætningen. Da posterne ikke har nogle præcise underliggende drivere84, 

er posterne således alene vurderet som en andel af salget, da vi vurderer at disse varierer med 

virksomhedsstørrelsen. Posten er fastlagt til at udgøre 1 % af nettoomsætningen i budget- og 

terminalperiode. 

6.7 Usædvanlige poster efter skat 

Usædvanlige poster kan normalt ikke budgetteres, hvorfor at de i det konkrete tilfælde her er sat til 

nul. Vi er ikke bekendt med og forventer ikke yderligere nedskrivninger eller tilsvarende 

usædvanlige poster, der skal medbringes i budgetteringen. 

6.8 Aktivernes omsætningshastighed 

I takt med udviklingen i den analyserede salgsvækst, vurderes Daniscos kerne nettodriftsaktiver 

(kerne NDA) at stige tilsvarende. I nedenstående tabel vises den forventede udvikling: 

Balance 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E

   

Netto arbejdskapital 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450

Langfristet kerne NDA 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925 0,950

1/AOH (Kerne NDA) 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400

Tabel 6.4 - "Budgetteret udvikling i kerne NDA" - egen tilvirkning, jf. bilag 12, tabel 1 

Således er ud fra bedste skøn valgt at både fremskrive netto arbejdskapitalen og de langfristede 

kerneaktiver med 0,025 indeks-point i hvert budgetår, frem til terminalperioden, hvor at den inverse 

kerne NDA herefter andrager 1,400. Ud fra nøgletalsanalysen blev det forklaret at den inverse 

kerne NDA udgjorde 1,122 pr. 2009/10.   

Det kan argumenteres for at den langfristede kerne NDA ikke skal stige med samme niveau som 

arbejdskapitalen, da en stigning i aktiviteten ikke nødvendigvis vil betyde en relativ tilsvarende 

stigning i langfristet kerne NDA. Årsagen hertil skyldes at langfristet kerne NDA indeholder poster 

som periodeafgrænsningsposter, andre tilgodehavender, anden gæld mv., som ikke knytter sig 

direkte til aktiviteten. Det kunne således have været forudsat at nettoarbejdskapitalen bestående af 

varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og leverandørgæld ville stige mere end den langfristede 

kerne NDA. For simplificeringen skyld er dette ikke foretaget i opgaven. 

                                                            
84 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ En praktisk tilgang, side 326 
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6.9 Proforma regnskaber 

På baggrund af ovenstående budgetforudsætninger er nedenstående proforma regnskab for budget- 

og terminalperioden udarbejdet. 

 

 

Tabel 6.5 - Proforma regnskab - Kilde: Egen tilvirkning

Terminalperiode
2009/10 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E

Nettoomsætning 13.706 15.119 16.369 17.506 18.613 19.542 20.206
Enablers 5.691 6.146 6.577 6.971 7.320 7.612 7.765
Cultures 2.072 2.300 2.530 2.758 2.978 3.187 3.314
Sweeteners 1.419 1.561 1.639 1.705 1.756 1.791 1.827
Genecor 4.524 5.112 5.623 6.073 6.559 6.953 7.300

Produktionsomkostninger -7.661 -8.013 -8.675 -9.278 -9.865 -10.358 -10.709
Forsknings- og udviklingsomkostninger -884 -1.058 -1.146 -1.225 -1.489 -1.563 -1.616
Distributions- og salgsomkostninger -2.476 -2.721 -2.946 -3.151 -3.350 -3.518 -3.637
Administrationsomkostinger -936 -1.058 -1.146 -1.225 -1.117 -1.173 -1.212
Skat -273 -302 -327 -350 -372 -391 -404

Core driftsoverskud fra salg 1.477 1.965 2.128 2.276 2.420 2.541 2.627

Core øvrige faste poster, efter skat -92 -151 -164 -175 -186 -195 -202

Core driftsoverskud 1.384 1.814 1.964 2.101 2.234 2.345 2.425

Usædvanlige poster -630 0 0 0 0 0 0

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 754 1.814 1.964 2.101 2.234 2.345 2.425

Core netto finansielle omkostninger -114 -121 -131 -140 -149 -156 -162

Totalindkomst 640 1.693 1.833 1.961 2.085 2.189 2.263

Balance
Arbejdskapital 4.234 4.454 4.797 5.140 5.482 5.825 6.168
Langfristet kerne NDA 11.145 11.307 11.650 11.993 12.335 12.678 13.021
Kerne netto driftsaktier (NDA) 15.379 15.762 16.447 17.133 17.818 18.503 19.188

Historiske 
regnskabstal Budgetperiode
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6.10 Delkonklusion til budgetteringen 

Med udgangspunkt i konklusionerne fra fundamentalanalysen, altså den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen, blev ovenstående proforma regnskaber estimeret. Budgetperioden blev fastsat 

til 5 år, da vi har vurderet at Danisco herefter vil nå et såkaldt 'steady state'. Det efterfølgende år er 

dermed budgetteret som terminalperioden. 

Stigningen i salgsvæksten blev estimeret til 3,39 % for selskabet som helhed. Til at forklare 

udviklingen i salgsvæksten mere detaljeret, blev der budgetteret for hver af selskabets fire 

divisioner. Flere af divisionerne forventes at opleve en høj salgsvækst i de første budgetår. Danisco 

viser pt. en god retning og udvikling i de fleste af sine nøgletal. Dette er - kombineret med den 

forventede udvikling i Daniscos ikke-finansielle valuedrivers - afspejlet i de udarbejdede proforma 

regnskaber. 

Derudover blev den forventede udvikling i selskabets omkostninger søgt forklaret. Omkostningers 

andel af omsætningen forventes at falde en smule frem mod terminalperioden. Særligt 

produktionsomkostningerne vurderes at stige mindre end salgsvæksten, som følge af 

effektiviseringer. 

Vores vurdering er, at vores estimat af Daniscos fremtidige økonomiske udvikling er udarbejdet på 

et så retvisende billede som muligt, de givne forudsætninger og adgange til data taget i betragtning. 

Vi vurderer således at vi på baggrund af de udarbejdede estimater kan påbegynde den indledende 

værdiansættelse af virksomheden. 

  



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 67 of 103 
 

7 Værdiansættelse 

De i kapitel 3 og 4 udarbejdede analyser har ligget til grund for udarbejdelsen af vores budgettering 

i kapitel 6. Denne budgettering er inputtet til selve værdiansættelsen af Danisco A/S, som vi vil 

gennemgå i dette kapitel. Som nævnt i budgetteringskapitlet er primo tallene for budgetteringen de 

offentliggjorte regnskabstal 2009/10 og budgettering er foretaget fem år frem i tiden, således vores 

terminalperiode hedder 2015/16E. 

7.1 Værdiansættelsesmodeller 

Til at værdiansætte en virksomhed findes der fire grundlæggende værdiansættelsesmetoder. Disse er 

vist i bilag 7, figur 1.  

De mest anvendte værdiansættelsesmetoder er de kapitalværdibaserede og de relative 

værdiansættelsesmetoder.85 Den overordnede forskel mellem de kapitalværdibaserede og de relative 

værdiansættelsesmetoder er, at de relative værdiansættelsesmetoder ikke kræver budgettering, 

hvorimod de kapitalbaserede værdiansættelsesmetoder gør. Til gengæld er det en forudsætning for 

at benytte de relative værdiansættelsesmodeller, at man der findes sammenlignelige virksomheder. 

Herudover er der substansværdimodeller og (real)optionsmodeller).  

Substansværdimodellerne anvendes i de tilfælde, hvor der er tvivl om fortsat going concern. Da 

Danisco har en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger, betyder det, at 

der tale om fortsat going concern, hvorfor vi ikke finder anvendelse af substansværdimodellerne 

praktisk. (Real)optionsmodellerne anvendes til værdiansættelse af virksomheder, hvor der er mange 

optioner. Der tages udgangspunkt i de kapitalværdibaserede modeller, og derefter tillægges options 

værdierne. Disse modeller vurderes heller ikke at være relevante for Danisco.  

7.2 Valg af model 

Valuedriveren for cash flow-modellen og residualindkomstmodellen (herefter RIDO), er 

driftsaktiviteten og begge tager derfor udgangspunkt i den bogførte værdi af netto driftsaktiverne 

(NDA). Cash flow-modellen tilbagediskonterer det frie cash flow fra driftsaktiviteterne før fradrag 

af nettopengestrømmende, mens RIDO tilbagediskonterer virksomhedens fremtidige 

residualindkomst, dermed totalindkomsten. Vi har valgt at anvende RIDO-modellen, da cash flow 

modellen kræver større indsigt i oplysninger vi ikke umiddelbart har til rådighed.  

                                                            
85 FSR‐note om værdiansættelse og virksomhedsandele, s. 16 



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 68 of 103 
 

7.3 RIDO-modellen 

Modellen tager som nævnt udgangspunkt i den bogførte værdi af netto drifts aktiverne (NDA) og 

tilbagediskonterer residualindkomsten, som er virksomhedens driftsoverskud på 

totalindkomstbasis.86 Modellen gør brug af det budgetterede residualoverskud og bogført værdi til 

beregningen af virksomhedens værdi.87 Tilbagediskonteringen af residualindkomsten sker ved brug 

af det vægtede afkastkrav for ejere og långivere. Da Danisco løbende generer indtægter bør 

tilbagediskonteringen i praksis udarbejdes på månedsbasis. Ifølge den benyttede litteratur sker 

tilbagediskonteringen i de benyttede eksempler kun gennemgået på årsbasis, hvorfor vi i vores brug 

af RIDO-modellen har valgt at tilbagediskontere på årsbasis.88 Modellen opsat som ligning ser 

således ud:89 

1
 
1

∞    

 er virksomhedsværdien 

 er den bogførte værdi af netto driftsaktiver på værdiansættelsestidspunktet 

 er residualoverskud fra driften 

 er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

 er de nettofinansielle forpligtelser 

Residualindkomsten defineres ved formel således: 

   

Denne udregnes på baggrund af de allerede beregnede nøgletal. 

7.3.1 rWACC, herefter kaldet WACC 

Til brug for beregningen af den bogførte værdi er det nødvendigt at finde et vægtet gennemsnits 

afkastkrav, også kaldet WACC (Weighted Average Cost of Capital). Ligeledes skal de faktorer der 

                                                            
86 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, s.37 
87 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, s.43 
88 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, s.63 
89 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, s.44 
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indgår i WACC beregnes. WACC er et udtryk for de gennemsnitlige kapitalomkostninger, baseret 

på et vægtet gennemsnit af alle kapitalindskyderes afkastkrav. Formlen ser således ud: 90 

   

 = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

 = markedsværdi af egenkapitalen, Gennemgås i afsnit 5.3.1.1 

 = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser, Gennemgås i afsnit 5.3.1.2 

 = markedsværdi af virksomheden, beregnet nøgletal 

 = ejernes afkastkrav, Gennemgås i afsnit 5.3.1.3 

 = finansielle omkostninger efter skat, Gennemgås i afsnit 5.3.1.4 

7.3.1.1 Markedsværdi af egenkapitalen og nettogælden 

Da driftens kapitalomkostninger udtrykker hvad kapitalindskyderne "ofrer" ved at investere i en 

virksomhed, bør det være markedsværdien for egenkapitalen og for markedsværdien for 

nettogælden der anvendes.91 Dette er dog ikke muligt, da det netop er markedsværdien at selve 

værdiansættelsen går ud på at finde. I stedet ser vi på Daniscos kapitalstruktur. Indtægterne fra 

frasalget af sukkerdivisionen blev brugt til at nedbringe Daniscos gæld, således den nuværende 

kapitalstruktur fordeler sig på 80,52 % egenkapital og 19,48 % nettofinansielle forpligtelser. Denne 

er ligeledes vores bedste skøn for fremtidig kapitalstruktur.  

7.3.1.2 Estimering af ejernes afkastkrav (re) 

Ejernes afkastkrav er det afkast som ejerne kræver for at investere i Danisco. Ejernes afkastkrav 

fastlægges med udgangspunkt i CAP-modellen (CAPM), som tager udgangspunkt i en 

sammenhæng mellem selskabets aktieafkast og afkastet for hele aktiemarkedet ud fra den antagelse 

om, at investorerne kræver et merafkast som kompensation for risiko92. 

                                                            
90 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, s.54 
91 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, side 55 
92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ‐ en praktisk tilgang, side 50 
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Sammenhængen mellem det forventede afkast (ejerafkastkravet) og markedsrisikoen kan ifølge 

CAPM skrives som93: 

ke = rf + β[E(rm) - rf] 

hvor 

ke = ejernes afkastkrav 

rf = risikofri rente 

 β = beta (systematisk risiko) 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(rm) - rf = markedets risikopræmie 

De enkelte elementer i ovenstående ligning bliver gennemgået nedenfor. 

Risikofri rente 

Teoretisk set er den risikofrie rente lig med renten på nul-kuponobligationer, men i praksis 

anvendes den effektive rente for en toneangivende statsobligation som estimat for risikofri rente, 

typisk en ti-årig dansk statsobligation. 

Vi har anvendt den effektive rente pr. 17. marts 2011 for den toneangivende danske statsobligation 

"3 % Danske Stat INK St. lån 2021", som udgjorde 3,38 % på den pågældende dato.94 

Risikopræmie 

Risikopræmien defineres i litteraturen som det tillæg, som investorer kræver for at investere i aktier 

som alternativ til at investere i risikofrie aktiver, som f.eks. ovenstående danske statsobligation. 

Der findes flere metoder til at fastsætte denne, men blandt andet foretager revisions- og 

rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) en undersøgelse, hvor at en række investorer 

spørges om deres skøn over risikopræmien, hvorefter at gennemsnittet af deres vurderinger 

                                                            
93 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 51 
94 ISIN: DK0009922676 - http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE75683 



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 71 of 103 
 

anvendes som et estimat over dette. PwC har på baggrund af den foretagne undersøgelse estimeret 

den gennemsnitlige (markeds)risikopræmie til 4,9 % for 2009.95 

Til brug for denne opgave vurderer vi, at risikopræmien er på niveau med PwC's undersøgelse - 

måske er steget siden 2009. Risikopræmien er således estimeret til 5,2 %. 

Estimering af beta (systematisk risiko) 

Beta viser den relative risiko for selskabet i forhold til markedsporteføljen, og er samtidig et udtryk 

for den systematiske risiko, altså en betragtning om at investorer, ved at holde en bred portefølje af 

aktier, kun vil betale for den risiko der ikke kan diversificeres bort.96 

Daniscos betaværdi er ifølge Bloomberg opgjort til 0,86.97 Ifølge Reuters er betaværdien for 

Danisco opgjort til 0,94.98 

Til at bekræfte ovenstående er der med udgangspunkt i den tidligere foretagne fundamentalanalyse, 

foretaget en subjektiv vurdering af den driftsmæssige og finansielle risiko, som ud fra følgende 

figur kan konverteres til et betaestimat: 

 
Figur 7.1 - Kilde: FSR-notat om værdiansættelse af virksomheder, side 59 

Daniscos driftmæssige risiko må betragtes som neutral ud fra den foretagne fundamentalanalyse. 

Selskabet har en række komparative fordele, men har samtidig nogle eksterne og interne 

udfordringer, som kan påvirke på længere sigt. 

Som beskrevet i fundamentalanalysen har Danisco nedbragt sin finansielle risiko over de seneste år 

og har formået at afdrage på en del af deres rentebærende gæld, således at selskabets soliditetsgrad 

er steget væsentligt. Dette har dog ligeledes været tilfældet for et par af de større danske 
                                                            
95 PricewaterhouseCoopers (PwC) - "Prisfastsættelsen på aktiemarkedet", side 2 
96 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 218 
97 http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=DCO:DC 
98 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=DCO.CO 



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 72 of 103 
 

konkurrenter, som beskrevet tidligere. Selskabets finansielle risiko vurderer vi som et sted mellem 

lav og neutral. 

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger og den anvendte figur vurderes det således at 

Danisco beta-værdi ligger omkring de 0,80 til 0,90. Denne subjektive vurdering ligger således tæt 

op ad Bloomberg og Reuters beta-estimater på henholdsvis 0,86 og 0,94. 

Helt overordnet kan den fundne betaværdi sammenholdes med nedenstående figur, der groft 

skitseret viser investeringens risikoprofil. 

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsportefølje 

β = 1 Risiko som markedsportefølje 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Figur 7.2. - Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 53 

Investering i Danisco aktien må med baggrund i de tidligere foretagne vurderinger vurderes 

behæftet med mindre risiko end ved investering i markedsporteføljen. Betaværdien vurderes således 

et sted mellem 0 - 1. 

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger er betaværdien således vurderet til 0,94, svarende til 

betaværdien ifølge Reuters. 

For illikvide aktier og/eller unoterede aktier, kan det være relevant at tilføje et illikviditetstillæg til 

beregning af ejernes afkastkrav. Da Danisco-aktien handles dagligt på fondsbørsen, er det således 

ikke vurderet relevant at inddrage dette. 

På baggrund af ovenstående antagelser og forudsætninger kan ejernes afkastkrav beregnes: 

ke = rf + β[E(rm) - rf]  ke = 3,38 % + 0,94*(5,2 %) = 8,27 % 

Ejernes afkastkrav er således fastsat til 8,27 %. 

7.3.1.3 Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav (rg) 

De finansielle forpligtelsers afkastkrav udtrykker den rente, som Danisco kan låne til i dag, også 

kaldet lånerenten. Som det blev beskrevet i afsnittet om ejernes afkastkrav, baserer lånerenten sig 

tilsvarende på, hvor stor en risiko som långiver påtager sig ved at låne penge til Danisco. Den 
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driftsmæssige og finansielle risiko inddrages således til brug for estimeringen af det 

selskabsspecifikke risikotillæg. 

Estimeringen af de finansielle forpligtelsers afkastkrav tager således udgangspunkt i følgende 

formel: 

kd = (rf + rs) * (1-t) 

hvor 

rf = risikofri rente 

rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocent, effektiv 

Den risikofri rente tager udgangspunkt i den effektive rente for en toneangivende ti-årig 

statsobligation. Denne blev i afsnittet om ejernes afkastkrav estimeret til 3,19 % pr. 17. marts 2011. 

Til estimering er det selskabsspecifikke risikotillæg, kunne der tidligere i forhold til Danisco, tages 

udgangspunkt i Standard & Poor's kreditvurdering af selskabet. Kreditvurderingerne foretaget af 

Standard & Poor's er ophørt for flere af C20-selskaberne, heriblandt også Danisco.99 

Til estimeringen af ovenstående vil der derfor blive taget udgangspunkt i nedenstående figur: 

 
Figur 7.3 - Kilde: FSR-notat om værdiansættelse af virksomheder, side 54 

Som defineret i afsnittet omkring selskabets driftsmæssige og finansielle risici, er selskabets 

finansielle risici vurderet til at være et sted mellem lav og neutral. Som det især er gældende i 

forhold til kreditrating, er det ofte forholdet mellem nettogæld og EBITDA der anvendes som et 

nøgletal ved vurdering af et selskabs kreditværdighed.100 

                                                            
99 http://www.proinvestor.com/finansnyhed/10257734/Standard‐og‐Poor's‐stopper‐daekning‐af‐flere‐C20‐selskaber 
100 Note 34 i Koncernregnskab for 2009/10, side 107 
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Med udgangspunkt i ovenstående vurderer vi derfor til brug for denne opgave, at det 

selskabsspecifikke risikotillæg fastsættes til 1,44, svarende cirka til en kreditrating på BBB i 

ovenstående figur. 

Efterfølgende skal de finansielle forpligtelsers afkastkrav korrigeres for skatten. Ud fra en 

betragtning om at den effektive selskabsskattesats er et gennemsnit for Danisco forskellige 

skattesatser, er det valgt at anvende denne sats. Danisco har i sit 3. kvartalsregnskab for 2010/11 

skønnet en effektiv skatteprocent på ca. 30 %101, og er således den skatteprocent der vil indgå i 

estimeringen af de finansielle forpligtelsers afkastkrav.  

Herefter kan afkastkravet udledes: 

kd = (rf + rs) * (1-t)  kd = (3,19 % + 1,44 %) * (1-30%) = 3,24 % 

De finansielle forpligtelsers afkastkrav er således estimeret til 3,24 %. 

7.3.2 Beregning af WACC 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit er WACC beregnet som følger: 

WACC = 19,48 *3,24 + 80,52 * 8,27 = 7,29 % 

Ifølge Daniscos årsrapport 2009/10 i note 12 for immaterielle aktiver, nedskrivningstest af 

goodwill, har Danisco anvendt en WACC på 7,20 % pr. 30. april 2010 til deres tilbagediskontering. 

De faktorer Danisco har anvendt til beregning af deres WACC har ændret sig siden da. F.eks. kan 

den effektive rente på en 10-årig obligation have ændret sig. Ligeledes tager Daniscos WACC 

udgangspunkt i enkelt aktiver, hvorimod vores beregnede WACC tager udgangspunkt i hele 

Danisco koncernen. 

7.3.3 Illikviditetstillæg 

Da Danisco-aktien handles dagligt på fondsbørsen, er det ikke vurderet relevant at medtage et 

illikvitetstillæg til brug for estimering af WACC. Illikviditetstlægget fastsættes derfor til nul. 

                                                            
101 Q3 regnskab 2010/11, side 15 
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7.4 Værdiansættelsen af Danisco 

7.4.1 Værdiansættelse med RIDO-modellen 

Værdiansættelsen af Danisco er udarbejdet ud fra budgettet og de beregnede dele af RIDO 

modellen, og ses efterfølgende: 

i mio kr. Budgetperiode Terminalperiode

2009/10 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E

Driftsoverskud 1.814 1.964 2.101 2.234 2.345 2.425

Nettodriftsaktiver 15.379 15.762 16.447 17.133 17.818 18.503 19.188

ROIC 11,5% 11,9% 12,3% 12,5% 12,7% 12,6%

RIDO (7,29%) 693 815 902 985 1.046 1.076

Diskonteringsfaktor (1,0729)t 1,0729 1,1511 1,2350 1,3251 1,4217 

PV RIDO 646 708 730 743 736 

PV RIDO t.o.m. 2014/15E 3.563 

Terminalværdi* 27.609

PV af TV 19.420 

PV af kernedriftsaktivitet 38.363 

Virksomhedsværdi 38.363 

- Netto finansielle forpligtelser 3.025 

- Minoriteter 7 

Egenkapitalværdi 35.331 

Antal aktier (tusind stk.) 47.693 

Estimeret værdi pr. aktie 741 

Vurdering af virksomheden baseret på 

RIDO 

År (t) 1 2 3 4 5 6

Drifstoverskud 1.814 1.964 2.101 2.234 2.345 2.425

Normaloverskud (WACC x NDAt-1) 1.121 1.149 1.199 1.249 1.299 1.349

Residualoverskud fra driften (RIDO) 693 815 902 985 1.046 1.076

* Terminalværdi er beregnet som: TV = RIDOterminalperiode / (WACC - ændring i NOPATterminalperiode i %) 

 

Figur 7.4. - Værdiansættelse af Danisco - Kilde: Egen tilvirkning 

Værdiansættelsen resulterer i en aktiekurs på 741 kr. pr. aktie. Markedskursen d. 17. marts 2011 

udgjorde 660 kr. pr. aktie, og købstilbuddet fra DuPont udgjorde 665 kr. pr. aktie.  
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7.4.2 Værdiansættelse af Danisco ud fra multipler 

Efter vores værdiansættelse af Danisco vil vi foretage en sammenligning til øvrige konkurrenter, for 

derefter at foretage et "tjek" af den værdiansatte kurs i RIDO modellen. Dette gøres for at sikre at 

vores aktiekurs der blev værdiansat i RIDO modellen ikke afviger signifikant i forhold til de 

sammenlignelige virksomheder. Dette gør vi ved hjælpe af P/E modellen102. Denne er en af de 

relative værdiansættelses modeller og kan også anvendes til værdiansættelse af en virksomhed. 

Fordelen ved de relative værdiansættelsesmodeller er mere tilgængelige at anvende når der skal 

foretages sammenligninger med konkurrenter, hvorfor vi anvender denne model til at værdiansætte 

Danisco og dennes konkurrenter. 

P/E modellen kan anvendes med forskellige multipler f.eks. Price/Earnings (P/E), Price/Sales (P/S), 

Price/EBITDA (P/EBITDA) eller Price/Equity (P/B)103. Modellerne er alle forholdsvis enkle, men 

der er en række forudsætninger der skal være opfyldt for at kunne benytte en af disse modeller. 

Dette er blandt andet at regnskabsprincipperne i de sammenlignede virksomheder skal være den 

samme, deres rentabilitet skal være på niveau med hinanden, vækst og indtjening skal være på 

niveau med hinanden og det samme skal driftsmæssige og finansielle risici. 

Vi har valgt at anvende P/EBITDA, da denne multipel sammenligner virksomhedernes indtjening 

før renter, skat og af- og nedskrivninger, som typisk er poster der kan variere mellem virksomheder. 

Vi har valgt at anvende denne model på Danisco samt to af Daniscos konkurrenter fra peer gruppen, 

nemlig Novozymes og Chr. Hansen Holding104, som også tidligere i denne opgave indgår til 

sammenligningsformål. Disse er valgt da de begge er danske large cap virksomheder, repræsenteret 

i C20 indekset over de mest omsatte danske aktier. 

P/EBITDA for Novozymes, Chr. Hansen Holding og Danisco ser således ud:105 

Navn 
EBITDA / mio 

kr. Antal aktier / mio. stk. EBITDA/PS Børskurs pr. 17/3-11 
P/EBITDA 

værdi

Novozymes 2.796 54 51 753,00 14,62
Chr. Hansen 
Holding 1.205 138 9 119,90 13,73

Danisco 2.693 48 56 660,00 11,69
 

Tabel 7.1 - P/EBITDA - Kilde: Egen tilvirkning 

                                                            
102 Price/Earnings 
103 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, s.32 
104 http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/investor/our_business/our_market 
105 Data for sammenligningsselskaber er fra respektive seneste årsrapporter 
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Til vores sikring af vores aktiekurs fra RIDO modellens værdiansættelse har vi estimeret Daniscos 

børskurs ud fra henholdsvis Novozymes og Chr. Hansen Holdings P/EBITDA. Beregningen ser 

således ud:  

P/EBITDA værdi 
EBITDA/PS 

(Daniscos) Estimeret børskurs

Ift. Novozymes 14,62 56,46 825,61
Ift. Chr. Hansen 
Holding 13,73 56,46 775,23

 

Tabel 7.2 - P/EBITDA - Kilde: Egen tilvirkning 

Daniscos estimerede børskurs ved Novozymes P/EBITDA udgør 825,61 kr. pr. aktie, en kurs der 

ligger ca. 11 % over vores estimerede kurs i RIDO modellen. Daniscos estimerede børskurs ved 

Chr. Hansen Holdings P/EBITDA udgør 775,23 kr. pr. aktie, en kurs der ligger ca. 5 % over vores 

estimerede kurs i RIDO modellen. 

7.5 Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelse kan ikke betegnes som en eksakt videnskab, og ovenstående værdiansættelse af 

Danisco kan således være behæftet med usikkerheder omkring udviklingen i de forskellige value-

drivers, som alt andet lige vil have en større eller mindre påvirkning på den estimerede aktiekurs. 

I det følgende er der foretaget en følsomhedsanalyse, hvor at udviklingen i selskabets estimerede 

aktiekurs søges forklaret, såfremt at forudsætningerne og de underliggende value-drivers ændrer 

sig. Ovenstående skal bruges til at vurdere risikoen for en investering i Danisco og usikkerheden i 

de benyttede value-driveres, og dermed de analyserede faktorer der påvirker disse. Figurerne er delt 

op i en to vejs tabel, hvor at ændringerne i de estimerede aktiekurser herefter er beregnet, såfremt at 

value-driverne ændrer sig. 

Nedenstående figur viser ændringerne i aktiekursen, såfremt at - alt andet lige - henholdsvis WACC 

og/eller den relative vækst i terminalperioden rykkes med +/- 0,5 pct.-point. 

    Vækst i terminalperiode i pct. 

  2,39 2,89 3,39 3,89 4,39 

WACC 
i pct. 

6,29 850 923 1.022 1.162 1.376 

6,79 743 794 861 950 1.077 

7,29 657 694 741 800 881 

7,79 588 615 648 689 742 

8,29 530 550 574 603 639 
Figur 7.5 - "Følsomhedsanalyse - Kilde: Egen tilvirkning 
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Ud af ovenstående figur kan tolkes at kursværdien for Danisco er særlig følsom over for både 

ændringer i WACC og vækst i terminalperioden. Særligt en højere relativ vækst i terminalperioden 

kombineret med en lavere WACC, påvirker udsvinget af aktiekursen i høj grad, med en stigning på 

1 pct.-point i terminalvæksten og et fald på 1 pct.-point i WACC giver en stigning i den estimerede 

aktiekurs på 86 %.  

I ovenstående tilfælde giver alene en stigning på 1 pct.-point i væksten i terminalperioden i forhold 

til udgangspunktet - alt andet lige - en stigning i den estimerede kursværdi på knap 19 %. 

Tilsvarende vil et fald i WACC på 1 pct.-point - alt andet lige - give en stigning i den estimerede 

aktiekurs på knap 38 %. Tilsvarende vil et fald i væksten i terminalperioden på 1 pct.-point - alt 

andet lige - give en ændring i den estimerede kursværdi på godt -11 %, mens en stigning i WACC 

på 1 pct.-point i forhold til udgangspunktet - alt andet lige - vil betyde en ændring i den estimerede 

kursværdi på -23 %. 

Ud af ovenstående kan det således tolkes, at en ændring i forudsætningerne og derved value-

driverne, kan betyde en ændret estimeret kursværdi på afgrænsningstidspunktet. Aktien er især 

følsom for en ændring i WACC, hvilket der skal tages højde i forbindelse med en eventuel 

investering, da forudsætningerne til beregningen af denne er beskrevet med en vis usikkerhed. 

En årsag til ændringen af WACC kan f.eks. være en anden forventning til den risikofrie rente end 

vores vurdering. Ligeledes kan markedsrisikopræmien vise sig at være anderledes end den i 

opgaven antagne. Årsagen hertil skal findes i de subjektive vurderinger som er benyttet til brug for 

denne opgave, herunder de nødvendige antagelser og forudsætninger. 

Særligt interessant at belyse kan være det mulige faktum, at hvis at kemigiganten DuPont får held 

til at indløse alle Danisco-aktierne, så kan kapitalstrukturen på længere sigt vise sig anderledes i 

selskabet, f.eks. hvis at DuPont vælger at belåne Danisco med udgangspunkt i dets aktiver. Metoden 

er set hos især kapitalfonde, men kan muligvis også vise sig i det konkrete tilfælde. En fremadrettet 

kapitalstruktur kunne i den ændre sig og fremadrettet f.eks. udgøre 50/50 mod de nuværende 

estimerede 80/20, som er brugt i forbindelse med beregning af WACC. En sådan ændring vil - alt 

andet lige - betyde at WACC vil ændre sig fra 7,29 % til 5,76 %. Dette vil - alt andet lige - ændre 

den estimerede aktiekurs til 1269. Hvorvidt at DuPont har haft dette med i deres overvejelse, ved vi 

ikke, men det vurderes sandsynligt. Med udgangspunkt i denne opgaves opfang og karakter, er der 

ikke foretaget yderligere analyse i relation hertil. 
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7.6 Delkonklusion - værdiansættelse 

Med udgangspunkt i den foretagne budgettering, er den kapitalbaserede værdiansættelsesmetode 

RIDO benyttet til estimeringen af kursværdien af én Danisco-aktie på afgrænsningstidspunktet for 

denne opgave, dvs. pr. 17. marts 2011. RIDO-modellen er i den sammenhæng vurderet som en 

fornuftig metode til at værdiansætte virksomheden ud fra en indirekte vurdering baseret på 

residualoverskud. 

WACC er blevet beregnet til 7,29 %, med udgangspunkt i blandt andet de finansielle forpligtelsers 

afkastkrav, som er vurderet til 3,24 %. Ligeledes er ejernes afkastkrav estimeret til 8,27 % og 

selskabets fremadrettede kapitalstruktur, dvs. forholdet mellem gæld og egenkapital, er vurderet. 

Til brug for beregning af ovenstående blev den risikofrie rente på baggrund af den effektive rente på 

en toneangivende 10-årig statsobligation fastlagt til 3,38 % på afgrænsningstidspunktet, lige som at 

markedsrisikopræmien er estimeret til 5,2 %. Slutteligt er den systematiske risiko, kategoriseret som 

Beta (β), ud fra flere synsvinkler fastlagt til at udgøre 0,94, dvs. en Beta-værdi svarende til en 

investering med en mindre risiko end markedsporteføljen. Den effektive selskabsskatteprocent er 

fremadrettet vurderet til 30 %, hvilket også er selskabets eget skøn. 

På baggrund af de opridsede estimater har vi med udgangspunkt i RIDO-modellen beregnet 

Daniscos virksomhedsværdi til 38,4 mia. kr., svarende til nutidsværdien af Kernedriftsaktiviteterne. 

Herefter er fratrukket de netto finansielle forpligtelser og minoritetsandelene i selskabet, for derefter 

at kunne beregne moderselskabsaktionærernes egenkapitalværdi til at udgøre 35,3 mia. kr. Da 

aktiekapitalen udgøres af nominelt 47.693.295 aktier, er den estimerede kursværdi pr. aktie beregnet 

til 741. 

Med udgangspunkt i det afgivne tilbud på 665 kr. pr. aktie, som kemigiganten DuPont officielt 

afgav første gang den 21. januar 2011, ligger den estimerede kurs af én Danisco-aktie derfor godt 

11 % over det afgivne tilbud. 

Da ovenstående estimat er forbundet med visse usikkerheder, herunder som følge af foretagne 

forudsætninger, skøn og generel risiko for at selskabets value-drivers ikke udvikler sig som antaget, 

er der med udgangspunkt i den estimerede aktiekurs på 741 foretaget en følsomhedsanalyse til brug 

for vurdering af følsomheden af den foretagne værdiansættelse. En ændring i WACC giver en større 
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ændring i den estimerede kursværdi pr. aktie, men at ændringen i terminalværdiens vækstprocent 

giver en mindre ændring, dog ikke ubetydelig. 

Vi har benyttet den relative værdiansættelsesmodel P/EBITDA til at vurdere niveauet for vores 

allerede estimerede kurs for én Danisco-aktie. Ved brug af denne multipel estimerede vi Daniscos 

aktiekurs til 826 ved sammenholdelse med enzym-konkurrenten Novozymes og fandt yderligere en 

estimeret aktiekurs på Danisco-aktien på 775 ved sammenholdelse med fødevareingrediens-

konkurrenten Chr. Hansen. Som quick-and-dirty metode vurderer vi at vores estimerede aktiekurs 

på 741 vurderes på niveau. 
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8 Konklusion 

Formålet med denne opgave har været at estimere værdien af én Danisco-aktie på stand alone basis 

pr. 17. marts 2011. Opgavens hovedspørgsmål er blevet besvaret med udgangspunkt i en række 

underspørgsmål. 

Danisco som vi kender det i dag, blevet stiftet i 1989 og har oplevet en stor udvikling siden. Fra 

tidligere bl.a. at have den kendte sukker-division som en del af sine aktiviteter, fokuserer selskabet 

nu alene på produktion og salg af fødevareingredienser og industrielle enzymer. Danisco har 

ligeledes et joint-venture med kemigiganten DuPont med fokus på produktion af brændstoffet 

bioethanol ved brug af enzymer. Derudover har Danisco et gældende samarbejde med 

dækproducenten Goodyear Tire & Rubber Company. 

Daniscos produkter sælges over hele verden og 98 % af koncernens omsætning stammer fra salg 

i/til udlandet. Selskabet opererer på mange markeder og i flere brancher, hvor at det generelt 

vurderes at der er gode muligheder for vækst fremadrettet. På alle markeder hvor at Danisco 

opererer, er de den største eller næststørste aktør. 

Via vores makroanalyse fandt vi at omverdensfaktorer, som bl.a. skærpet fødevarelovgivning, 

fremadrettet vil være til gavn for Danisco, da de har stor fokus på udvikling af sunde, ernærende og 

bæredygtige ingredienser. Ligeledes er den generelle øgede fokus på miljø vurderet som en 

mulighed for Danisco. Dette ses i kraft af deres samarbejde med DuPont om udvikling af 

bioethanol, som kan medvirke til at formindske udslippet af fossile brændsler. Til produktionen af 

netop bioethanol blev det forklaret, at udviklingen af dette baserer sig på råvarer, som der generelt 

er stigende efterspørgsel på, bl.a. på grund af øget befolkningstilvækst på verdensplan. Over de 

seneste par år er omkostninger til el- og energipriser steget markant, hvilket øger omkostninger til 

produktion på den korte bane. Dette er således vurderet som en mulig trussel på makro-niveau. 

Daniscos finansielle størrelse taget i betragtning kan derudover vise sig at være en trussel, da 

markederne som Danisco opererer på tidligere har været kendetegnet ved opkøb og konsolidering. 

Generel konkurrencelovgivning kan derfor være en trussel for Daniscos mulighed til fortsat at vinde 

markedsandele fra konkurrenterne. Konkurrence fra lande med lave produktionsomkostninger kan 

også vise sig at udgøre en trussel, men det er dog vurderet at Danisco vil følge udviklingen her ved 

fortsat at effektivisere sin produktion. Omvendt kan der være udviklingslande med markeder, der 

oplever høj vækst. Her vurderes det at Danisco kan have en mulighed for fortsat at styrke sine 

markedspositioner. 
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Adgangsbarriererne på markederne og brancherne som Danisco opererer på, er vurderet som høje, 

da produkterne som Danisco fører, er kendetegnet ved høj know-how og udviklet med 

udgangspunkt i forskning. Nye aktører har således ikke mulighed for at komme nemt ind på 

markedet, med mindre at det sker i form af opkøb eller lignende, som det f.eks. ses med DuPonts 

forsøg på at overtage Danisco. Mange af produkterne er derudover patenteret, hvilket gør det ekstra 

svært at komme ind og producere eksisterende produkter, på grund af den stramme lovgivning i 

relation hertil. Konkurrenceintensiteten i brancherne er vurderet som høj, og særligt de danske C20-

virksomheder Chr. Hansen Holding og Novozymes er vurderet som væsentlige konkurrenter inden 

for henholdsvis fødevareingredienser og industrielle enzymer. Særligt Novozymes bruger mange 

penge på forskning og udvikling, både absolut set og sammenholdt med omsætningen. Det er derfor 

- alt andet lige - vurderet som en trussel, såfremt at Danisco ikke tilsvarende får øget fokus på 

forskning og udvikling. På kort sigt vil dette betyde en stigning i omkostningerne, men det kan 

fremadrettet være altafgørende i forhold til at tilbyde de mest innovative produkter til markedet. 

Daniscos interne ressourcer består i væsentligst grad af dets medarbejdere. Medarbejderne er 

primært højtuddannede og er dem der fremadrettet skal finde de mest innovative løsninger. Formår 

Danisco også fremadrettet at rekruttere de dygtigste medarbejdere, er det en styrke for selskabet. 

Divisionerne Cultures og Genencor er vurderet som Stars ud fra den benyttede Boston-matrice. 

Dette er klare styrker for Danisco. Omvendt har selskabets Sweeteners - indtil for nyligt - vist 

nedadgående tendenser og negativ retning i selskabets nøgletal. Formår Danisco ikke at "vende 

skuden" permanent, vurderer vi at Sweeternes-divisionen risikerer at blive en "dog". 

Nøgletallene for de seneste tre regnskabsår har vist særdeles positiv udvikling og retning. Især har 

selskabet formået at nedbringe sin rentebærende gæld og derved øget soliditeten. I ly af finanskrisen 

har dette styrket Daniscos forhandlingsposition over for særligt banker og kreditinstitutter. 

Ligeledes har man fremadrettet den fornødne smidighed til at ændre i sin kapitalstruktur, såfremt 

der opstår behov for dette. 

Danisco har i forbindelse med offentliggørelsen af Q3-regnskabet for 2011 estimeret selskabets 

nettoomsætning til at udgøre 15,5 mia. kr. for regnskabsåret 2010/11. Ud fra den foretagne 

fundamentalanalyse og de væsentligste identificerede valuedrivers herfra, har vi for en 5-årig 

periode budgetteret de fremadrettede proforma regnskaber for Danisco. Niveaumæssigt lander vi i 



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 83 of 103 
 

det første budgetår på ca. 15,1 mia. kr. i nettoomsætning som estimat. Vores estimatet vurderer vi 

på niveau med Daniscos egne forventninger. 

Med udgangspunkt i de udarbejdede proforma regnskaber, har vi ved anvendelse af den 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel RIDO foretaget en værdiansættelse af selskabet, og 

dermed estimeret en værdi af Danisco-aktien pr. afgrænsningstidspunktet. Virksomhedsværdien 

blev estimeret til ca. 38,4 mia. kr. og fratrukket netto finansielle forpligtelser er egenkapitalværdien 

estimeret til ca. 35,3 mia. kr. Dette giver en estimeret kursværdi pr. Danisco-aktie på 741 kr. Kursen 

er godt 11 % end det afgivne købstilbud fra DuPont, men dog på niveau med øvrige analytikere, 

som beskrevet i indledningen. 

Til vurdering af følsomheden af den estimerede kurs er efterfølgende foretaget en 

følsomhedsanalyse. Blandt andet er der heri ændret på forudsætningen for selskabs fremadrettede 

kapitalstruktur, hvilket kunne blive relevant, såfremt at DuPont får held til at opkøbe Danisco. 

WACC vil i den forbindelse blive mindre, såfremt at gældsandelen i Danisco bliver større. Dette vil 

alt andet lige betyde en højere estimeret kursværdi pr. aktie på afgrænsningstidspunktet. 

Til yderligere sammenligning af vores estimerede kursværdi er slutteligt udarbejdet en 

værdiansættelse af Danisco aktien ved brug af multipler. Der er foretaget sammenholdelse med 

konkurrenterne Chr. Hansen Holding og Novozymes. Sammenholdt med de to selskaber og ved 

benyttelse af metode P/EBITDA, estimerer vi en kursværdi pr. aktie på henholdsvis 775 og 826. 

Disse er vurderet på nogenlunde samme niveau som estimatet fra RIDO-modellen, som androg 741. 
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9 Perspektivering 

De estimerede tal er alle tilknyttet en usikkerhed, hvilket er omtalt i vores følsomhedsanalyse. For 

at reducere disse usikkerheder, ville det kræve adgang til en række følsomme oplysninger fra 

Danisco af, f.eks. oplysninger om specifikke markedsdata, produktlanceringer mv. Yderligere 

kunne usikkerheder være blevet reduceret ved dybere kendskab til markedsforhold, herunder 

konkurrentforhold. Dette er fravalgt, da det ikke umiddelbart har været tilgængeligt. 

Vores værdiansættelse af Danisco er foretaget pr. 17. marts 2011. Dermed er efterfølgende og 

dermed ny information efter denne dato er ikke inddraget i opgaven og dermed i værdiansættelsen.  

Følgende figur 9.1 viser udviklingen i Daniscos aktie kurs fra d. 17 marts 2011 til og med d. 13. maj 

2011. Denne er medtaget for at se hvorvidt der er indtruffet efterfølgende begivenheder som har 

påvirket markedskursen for Danisco. 

 

Som det ses af figuren har aktiekursen ligget stabil på ca. 660 kr. pr. aktie indtil fredag d.28. april 

hvorefter kursen er steget til næsten 700 kr. pr. aktie. Der var over 90 % af aktionærerne der 

accepterede det først købstilbud, hvorfor DuPont d. 2. maj 2011 fremlagde et nyt købstilbud på 

Danisco, som var forøget fra 665 kr. pr. aktie til 700 kr. pr. aktie.106 Denne gang forudsatte DuPont 

at tilbuddet ville gælde, såfremt over 80 % af aktionærerne accepterede dette. Det forhøjede 

købstilbud udløb fredag d. 13. maj. DuPont har ved afleveringsdeadline for opgaven ikke meldt ud 

hvor stor accept der har været blandt aktionærerne, hvorfor den endelige handels gennemføres ikke 

er kendt i denne opgave. 

                                                            
106 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/206505/danisco_op_paa_nyt_tilbud.html 

Figur 9.1, Udviklingen i Daniscos aktiekurs fra 17. marts 2011 - 13. maj 2011

Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3204
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Det skal dog siges at flere store investorer i den mellemliggende har opkøbt aktier i Danisco, 

herunder den britiske kapitalfond Elliot International, som d. 6. maj 2011 øgede sin beholdning af 

Danisco-aktier, således de nu ejer 10,2 % af de samlede aktier.107 

Dette tyder på at dele af markedet mener at en aktiekurs på 700 kr. pr. aktie er for lidt i forhold til 

Daniscos potentiale. 

  

                                                            
107 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/206955/danisco-krigen_fortsaetter_-_kapitalfond_koeber_op_igen.html 
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11 Bilag 
Fordeling af afsnit 

Indhold Jonas Krøier Hansen Thomas Just Svendsen

1 Indledning og problembeskrivelse X X 

1.1 Problemformulering X X 

1.2 Metode X X 

1.2.1 Dataindsamling (primære og sekundære data) X X 

1.2.2 Kildekritik X X 

1.2.3 Struktur samt model- og metodevalg X X 

1.2.4 Anvendt teori X X 

1.2.4.1 Fundamentalanalyse X X 

1.2.4.2 Budgettering X X 

1.2.4.3 Værdiansættelse X X 

1.3 Afgrænsning X X 

2. Virksomhedsbeskrivelse X   

2.1 Historie X   

2.2 Vision, mission og strategi X   

2.3 Fremtidsmål X   

2.4 Virksomhedsinformation X   

2.4.1 Ejerforhold X   

2.4.2 Kurshistorik X   

2.4.3 Organisation X   

2.4.4 Forretningsområder X   

2.5 Produkter, markeder og konkurrentforhold X   

2.5.1 Produkter under Food Ingrediens X   

2.5.2 Produkter under Industrial Biotech/Genencor X   

2.5.3 Markeder X   

2.5.4 Konkurrentforhold X   

3 Strategisk analyse X   

3.1 Makroanalyse, PEST-modellen X   

3.1.1 Politiske forhold X   

3.1.2 Økonomiske forhold X   

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold X   

3.1.4 Teknologiske og miljøforhold X   

3.2 Porters Five Forces X   

3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke X   

3.2.2 Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke X   

3.2.3 Substituerende produkter X   

3.2.4 Markedets adgangsbarrierer X   

3.2.5 Konkurrenceintensitet X   

3.3 Analyse af interne forhold X   

3.3.1 Analyse af ressourcer X   
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3.3.1.1Materielle anlægsressourcer X   

3.3.1.2 Immaterielle ressourcer X   

3.3.1.3 De menneskelige ressourcer X   

3.3.2 Analyse af kernekompetencer X   

3.4 Porteføljeanalyse X   

4 Regnskabsanalyse   X 

4.1 Regnskabskvalitet   X 

4.1.1 Revisionspåtegninger   X 

4.2 Reformuleringer   X 

4.2.1 Totalindkomstopgørelse   X 

4.2.2 Resultatopgørelsen   X 

4.2.3 Balancen   X 

4.3 Nøgletalsanalyse   X 

4.3.1 Rentabilitetsanalyse   X 

4.3.2 Sammenholdelse med konkurrenter   X 

4.4 Risikoanalyse   X 

4.4.1 Driftsmæssig risiko   X 

4.4.2 Finansiel risiko   X 

4.4.3 Likviditets- og solvensrisiko   X 

5 Delkonklusion på fundamentalanalyse X X 

5.1 Potentielle styrker X X 

5.2 Potentielle svagheder X X 

5.3 Potentielle muligheder X X 

5.4 Potentielle trusler X X 

6 Budgettering   X 

6.1 Inddragelse af elementer fra den eksterne og interne analyse   X 

6.2 Budgetperiode   X 

6.3 Terminalperiode   X 

6.4 Budgettering af salgsvæksten   X 

6.4.1 Enablers   X 

6.4.2 Cultures   X 

6.4.3 Sweeteners   X 

6.4.4 Genencor   X 

6.5 Core driftsoverskud fra salg   X 

6.5.1 Omkostninger relateret til produktion   X 

6.5.2 Omkostninger relateret til forskning og udvikling   X 

6.5.3 Omkostninger til salg og distribution   X 

6.5.4 Omkostninger til administration   X 

6.5.5 Skat   X 

6.6 Core øvrige faste poster   X 

6.7 Usædvanlige poster efter skat   X 

6.8 Aktivernes omsætningshastighed   X 

6.9 Proforma regnskaber   X 
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6.10 Delkonklusion til budgetteringen X X 

7 Værdiansættelse X   

7.1 Værdiansættelsesmodeller X   

7.2 Valg af model X   

7.3 RIDO-modellen X   

7.3.1 rWACC, herefter kaldet WACC X   

7.3.1.1 Markedsværdi af egenkapitalen og nettogælden X X 

7.3.1.2 Estimering af ejernes afkastkrav (re) X X 

7.3.1.3 Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav (rg) X X 

7.3.2 Beregning af WACC   X 

7.3.3 Illikviditetstillæg   X 

7.4 Værdiansættelsen af Danisco   X 

7.4.1 Værdiansættelse med RIDO-modellen   X 

7.4.2 Værdiansættelse af Danisco ud fra multipler X   

7.5 Følsomhedsanalyse   X 

7.6 Delkonklusion - værdiansættelse X X 

8 Konklusion X X 

9 Perspektivering X X 
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Bilag 2 - Oversigt over markeder samt omsætning fordelt på produkter og lande 

 

 

 

  

Kilde: Danisco A/S officiel årsrapport 2009/10

Figur 1, Markederne for fødevareingredienser og industrielle enzymer

Figur 2, Markederne for fødevareingredienser og industrielle enzymer

Kilde: Danisco A/S officielt årsregnskab 2009/10, note 1

Figur 3, Omsætning pr. segment samt omsætning fordelt geografisk

Kilde: http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/www/corporate/investor/new_investor/fact+sheet
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Bilag 3 - Oversigt over anvendte modeller i den strategiske analyse 

PEST modellen: 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, af Ole Sørensen, s. 83 

Porters 5 Forces: 

 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, af Ole Sørensen, s. 87 
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Bilag 4 

Figur 1, Kvartalsvis økonomisk vækst. 

 

Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR092.pdf 

Figur 2, Kvartalsvis økonomisk vækst Danisco 

 

Kilde: Daniscos Kvartals regnskaber. 
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Bilag 5 

Figur 1, Daniscos omkostninger til forskning og udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danisco A/S årsrapport 2009/10 

Figur 2, Novozymes omkostninger til forskning og udvikling  

 

 

 

 

 

 

Kilde: Novozymes A/S årsrapport 2009/10 

Figur 3, Chr. Hansens omkostninger til forskning og udvikling  

 

 

 

 

 

Kilde: Chr. Hansen A/S årsrapport 2009/10
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Bilag 6 

Figur 1, uddannelsesprofilen hos Daniscos medarbejdere 

 

Kilde: Danisco A/S årsrapport 2009/10. 

Figur 2, medarbejder placeringen i Danisco 

 

Kilde: Danisco A/S årsrapport 2009/10 s. 79  
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Bilag 7 

Figur 1 

 

Kilde: Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 25, af Christian V. Pedersen og Thomas 
Plenborg 
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Bilag 8 

Tabel 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning

(mio. kr.) 2009/10 2008/09 2007/08
Resultat 481 72 1.299

Anden totalindkomst
Valutakursreguleringer af dattervirksomheder 187 534 -683
Reguleringer af sikringsinstrumenter -13 -374 -107
Aktuarmæssige gevinster og -tab på pensioner -32 -89 -20
Andet 3 -2 45
Skat af bevægelser i anden totalindkomst 14 55 -23
Anden totalindkomst 159 124 -788
Totalindkomst i alt 640 196 511

Totalindkomstopgørelse
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Bilag 9 

Tabel 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

(Mio. kr.)

Nettoomsætning 13.706 12.991 12.219

Enablers 5.691 5.544 5.134

Cultures 2.072 1.917 1.779

Sweeteners 1.419 1.495 1.652

Genecor 4.524 4.035 3.654

Produktionsomkostninger -7.661 -7.783 -7.204

Bruttoresultat 6.045 5.208 5.015

Forsknings- og udviklingsomkostninger -884 -743 -661

Distributions- og salgsomkostninger -2.476 -2.301 -2.089

Administrationsomkostinger -936 -922 -936

Driftsoverskud fra salg (før skat) 1.749 1.242 1.329

Skat herpå

Rapporteret skatteomkostning 197 250 433

Skattefordel på finansielle poster 38 17 50

Skatteeffekt på andet driftsoverskud 21 256 29 296 -35 449

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 1.493 946 880

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsindtægter 50 65 168

Andre driftsomkostninger -54 -59 -40

Aktiebaseret aflønning -54 -15 42

Omstruktureringsomkostninger -27 -106 -32

-85 -115 138

Skatteeffekt 21 -64 29 -86 -35 104

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

Andel af resultat i joint ventures / associerede virksomheder -65 -46 0

Nedskrivning af immaterielle- og materielle anlægsaktiver -769 -632 -63

Valutakursreguleringer på dattervirksomheder 187 534 -683

Reguleringer af sikringsinstrumenter -13 -374 -107

Aktuarmæssige gevinster og -tab på pensioner -32 -89 -20

Andet* 3 -2 45

Skat af bevægelser i anden totalindkomst 14 55 -23

Resultat af ophørte aktiviteter 0 -59 529

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 754 247 662

Netto finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger -675 -1.130 -812

Finansielle indtægter 523 1.062 611

Netto finansielle omkostninger -152 -68 -201

Skatteeffekt 38 17 50

Netto finansielle omkostninger efter skat (NFO) -114 -51 -151

Totalindkomst for koncernen 640 196 511

Totalindkomst iflg. egenkapitalopgørelse 640 196 511

Afvigelse 0 0 0

2007/082008/092009/10

Reformuleret resultatopgørelse for Danisco
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Bilag 10 

Tabel 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Årstal 2009/10 2008/09 2007/08
Kernedriftsaktiviteter
Goodwill 6.996 7.538 8.110
Øvrige immaterielle aktiver 834 906 1.267
Grunde og bygninger 2.048 1.930 2.601
Produktionsanlæg og maskiner 2.593 2.507 4.361
Andre anlæg, driftsmidler og inventar 266 290 339
Forudbetalinger og anlæg under opførelse 476 629 721
Udskudte skatteaktiver 133 246 158
Varebeholdinger i alt 2.580 2.998 5.485
Andre tilgodehavender 417 290 1.172
Tilgodehavender fra salg 2.488 2.268 3.018
Periodeafgrænsningsposter 108 140 133
Kernedriftsaktiver i alt 18.939 19.742 27.365

Driftsforpligtelser
Anden gæld 1.889 1.424 1.775
Pensionsforpligtelser 172 131 370
Udskudte skatteforpligtelser 479 819 1.262
Andre hensatte forpligtelser 163 292 351
Leverandørgæld 834 638 1.336
Periodeafgrænsningsposter 4 5 86
Skyldig selskabsskat (netto) 19 47 292
Driftsforpligtelser i alt 3.560 3.356 5.472
Kerne Netto driftsaktiver 15.379 16.386 21.893

Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i joint ventures 69 36 0
Kapitalandele i accessoriske virksomheder 0 0 11
Pensionsaktiver 65 58 126
Andre kapitalandele og værdipapirer 17 21 45
Aktiver bestemt for salg 0 396 0
Ikke-kernedriftsaktiver i alt 151 511 182
Netto driftsaktiver (NDA) 15.530 16.897 22.075

Netto finansielle  forpligtelser
Likvide beholdninger -698 -320 -342
Tilgodehavende fra Nordic Sugar A/S -530 -510 0
Gæld til realkreditinstitutter 522 36 173
Kreditinstitutter i øvrigt 3.700 5.516 9.665
Finansielle leasingforpligtelser 31 35 37
Netto finansielle  forpligtelser i alt (NFF) 3.025 4.757 9.533
TOTAL 12.505 12.140 12.542

Egenkapital i alt (EK) 12.505 12.140 12.542
Minoritetsinteresser 7 6 283
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 12.498 12.134 12.259

Diff. 0 0 0

Reformuleret balance for Danisco
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Bilag 11 

Tabel 1 - Udvikling i nøgletal 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Niveau 1 2009/10 2008/09 2007/08

ROIC (afkastningsgrad) 4,9% 1,5% 3,0%
ROE 5,2% 1,6% 4,1%
ROE ekskl. minoritetsinteresser 5,2% 1,7% 0,0%

FGEAR (NFF / EK) 0,242 0,392 0,760
r (NFO / NFF) -3,8% -1,1% -1,6%
SPREAD (ROIC - r) 8,6% 2,5% 4,6%
MIA 1,00 1,04 0

Niveau 2 2009/10 2008/09 2007/08

ROIC 4,9% 1,5% 3,0%
OG 5,5% 1,9% 5,4%

AOH 0,883 0,769 0,554

AOHkerne 0,891 0,793 0,558

1/AOH 1,133 1,301 1,807

1/AOHkerne 1,122 1,261 1,792

Niveau 3

OG-drivere % 2009/10 2008/09 2007/08

Bruttoavanceprocent 44,1% 40,1% 41,0%
Forsknings- og udviklingsomkostninger -6,4% -5,7% -5,4%
Distributions- og salgsomkostninger -18,1% -17,7% -17,1%
Administrationsomkostinger -6,8% -7,1% -7,7%

OGsalg før skat 12,8% 9,6% 10,9%

Skat -1,9% -2,3% -3,7%

Ogsalg 10,9% 7,3% 7,2%

Andre poster (efter skat) -5,4% -5,4% -1,8%
OG 5,5% 1,9% 5,4%

Niveau 3 2009/10 2008/09 2007/08

AOH-drivere (inverse)
Immaterielle anlægsaktiver 0,571 0,650 0,767
Materielle anlægsaktiver 0,393 0,412 0,657
Varebeholdninger 0,188 0,231 0,449
Tilgodehavender fra salg 0,182 0,175 0,247
Andre kernedriftsaktiver 0,038 0,033 0,107

1,372 1,501 2,227

Udskudt skat (netto) -0,025 -0,044 -0,090
Leverandørgæld -0,061 -0,049 -0,109
Anden gæld -0,138 -0,110 -0,145
Andre driftsforpligtelser -0,026 -0,037 -0,090
1/AOH (Kerne NDA) 1,122 1,261 1,792

0,011 0,039 0,015
1,133 1,301 1,807

Netto arbejdskapital 0,309 0,356 0,587
Langfristet kerne NDA 0,813 0,905 1,205
1/AOH (Kerne NDA) 1,122 1,261 1,792
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Bilag 12 

Tabel 1 - Budgetteret udvikling 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

2007/08 2008/09 2009/10 ÅTD 2010/11 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E
Nettoomsætning 12.219 12.991 13.706 11.622 15.119 16.369 17.506 18.613 19.542 20.206
Enablers 5.134 5.544 5.691 4.810 8% 7% 6% 5% 4% 2%
Cultures 1.779 1.917 2.072 1.725 11% 10% 9% 8% 7% 4%
Sweeteners 1.652 1.495 1.419 1.254 10% 5% 4% 3% 2% 2%
Genecor 3.654 4.035 4.524 3.833 13% 10% 8% 8% 6% 5%

Omkostninger i pct. af omsætning
Produktionsomkostninger 59% 60% 56% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%
Forsknings- og udviklingsomkostninger 5% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 8%
Distributions- og salgsomkostninger 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Administrationsomkostinger 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6%
Skat 4% 2% 2% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Core driftsoverskud fra salg 7% 7% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Core øvrige faste poster, efter skat -1% 0% 1% -1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Core driftsoverskud 8% 7% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Usædvanlige poster, efter skat 3% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totalindkomst fra driften 5% 2% 6% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Netto finansielle omkostninger, efter skat 1,23% 0,39% 0,83% 0,74% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Totalindkomst 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Balance 2007/08 2008/09 2009/10 ÅTD 2010/11 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E

Netto arbejdskapital 0,587 0,356 0,309 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450
Langfristet kerne NDA 1,205 0,905 0,813 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925 0,950
1/AOH (Kerne NDA) 1,792 1,261 1,122 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400



Copenhagen Business School 
Værdiansættelse af Danisco A/S 

 

Page 103 of 103 
 

Bilag 13 

Tabel 1 - Permanent overskud 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

(Mio. kr.)
Core driftsoverskud
Core nettoomsætning 13.706 12.991 12.219 11.622
Core driftsomkostninger -11.957 -11.749 -10.890 -9.781
Core driftsoverskud fra salg (før skat) 1.749 1.242 1.329 1.841
Skat herpå
Rapporteret skatteomkostning 197 250 433 488
Skattefordel på finansielle poster 38 17 50 50
Skat på udsædvanlige poster 7 27 8 0
Skatteeffekt på core andet driftsoverskud 31 -273 14 -307 -43 -449 31 -569
Core driftsoverskud fra salg 1.477 935 880 1.272
Andre driftsindtægter 50 65 168 24
Andre driftsomkostninger -54 -59 -40 -28
Aktiebaseret aflønning, før skat -54 -15 42 -64
Andel af resultat i joint ventures / associerede virksomheer -65 -46 0 -56

-123 -55 170 -124
Skatteeffekt 31 -92 14 -41 -43 128 31 -93
Core driftsoverskud 1.384 894 1.008 1.179

+/- Udsædvanlige poster
Omstruktureringsomkostninger, før skat -27 -106 -32 0

-27 -106 -32 0
Skatteffekt 7 -20 27 -80 8 -24 0 0
Efter skat poster
Nedskrivning af immaterielle- og materielle anlægsaktiver -769 -632 -63 -10
Valutakursreguleringer på dattervirksomheder 187 534 -683 -42
Reguleringer af sikringsinstrumenter -13 -374 -107 -7
Aktuarmæssige gevinster og -tab på pensioner -32 -89 -20 0
Andet* 3 -2 45 -3
Skat af bevægelser i anden totalindkomst 14 55 -23 5
Resultat af ophørte aktiviteter 0 -610 -59 -567 529 -322 0 -57

Totalindkomst fra driften 754 247 662 1.122

Core Finansielle omkostninger -675 -1.130 -812 -136
Core Finansielle indtægter 523 1.062 611 0
Core Netto finansielle omkostninger -152 -68 -201 -136
Skatteeffekt 38 17 50 50
Core Netto finansielle omkostninger efter skat (NFO) -114 -51 -151 -86

Totalindkomst 640 196 511 1.036

2009/10 2008/09 2007/08 ÅTD 2010/11


