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1. Indledning 

 

1.1. Formålet med opgaven 
Formålet med denne opgave er: 

 

 At demonstrere evne til at analysere og kvantificere en vilkårlig virksomheds aktiekurs ved 

beregning af tillærte modeller fra studiet. 

 At demonstrere evne til at vurdere/kommentere konklusionen af ovenstående og 

sammenholde dette med fakta (Den officielle aktiekurs).  

 At belyse de faktorer der bør indgå i en ”Fairness Opinion” i forbindelse med afgivet 

købstilbud. 

1.2. En særlig tak 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke en række personer, der har udvist stor hjælpsomhed og 

interesse for denne opgave. Nedenstående personer har trods travle kalendere afset tid og ikke mindst 

givet uvurderlig sparring omkring vores strategiske analyser/overvejelser samt selve 

værdiansættelsen.  

Denne sparring har, sammen med de øvrige input, givet os et uvurderligt indblik i virksomheden Brdr. 

Hartmann A/S og branchen som virksomheden opererer i.  

 

En stor tak skal lyde til: 

Lennart Jønsson  Vejleder og Managing Partner i ACTA Partners 

Ann Louise Elkjær  Investor Relation ansvarlig i Brdr. Hartmann A/S 

Michael Rohde Pedersen  CEO i Brdr. Hartmann A/S 

Kenneth Leiling   Analytiker i Danske Markets Equities 

 

God fornøjelse med opgaven! 

 

København 12.maj 2012.  

 

Magnus Toftegaard Christiansen & Jonas Skals Rostrup 
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1.3. Virksomhedsvalg: 
”Godt 2011” – ”Et stærkere fundament” – ” Stort potentiale”.1 Overskrifterne pryder ledelsesberetningen 

i Hartmanns årsrapport fra 2011. Bag overskrifterne ligger en flerårig kamp for at bringe Hartmann 

tilbage på sporet efter et mislykket ekspansionseventyr, som endte med at bringe virksomheden i 

økonomisk uføre.  

 

Virksomheden Brdr. Hartmann er egentlig en simpel produktionsvirksomhed, der producerer 

støbepapemballage til primært æggebakker, som sælges på en lang række markeder. I 2008 måtte 

virksomheden dog bede investorer om at indskyde penge og styrke det skrøbelige kapitalgrundlag, 

som en storstilet ekspansionsplan havde forårsaget. Brdr. Hartmann ville være en global virksomhed, 

men fejlslagne oversøiske investeringer resulterede i så store tab, at virksomheden måtte foretage 

drastiske justeringer, så som tabsgivende frasalg af forretningsområder, samt at gennemføre en 

aktieemission.  

 

Under ledelse af den nuværende CEO Michael Rohde Pedersen befinder virksomheden sig i disse år i 

en meget spændende tid.  

Brdr. Hartmann er i gang med en todelt strategi ”Competitive edge – driving growth”, som skal sikre et 

solidt eksistensgrundlag fremadrettet, hvor en stadig mere kompleks og global økonomi fordrer 

effektive og innovative virksomheder.  

 

Vi har valgt at beskrive, analysere og værdiansætte virksomheden Brdr. Hartmann A/S, da 

virksomheden i øjeblikket befinder sig i en utrolig spændende periode. Dels grundet Brdr. Hartmanns 

nuværende strategiske planer og målsætninger, men i særdeleshed også ovenpå det afgivne 

købstilbud fra Lactosan-Sanovo Holding A/S (datterselskab af Thornico) på 95,- kr. per aktie den 22. 

november 2011. Købstilbuddet blev imidlertid blankt afvist fra Hartmanns bestyrelse, der ligeledes 

anbefalede sine aktionærer af beholde deres aktier2.  

1.4. Problemformulering 
Med denne opgave ønsker vi at analysere virksomheden Brdr. Hartmann A/S og med baggrund i DCF 

og RIDO modellerne udarbejde en værdiansættelse. Ydermere ønsker vi at give vores bud på en 

”Fairness opinion” overfor bestyrelsen i Brdr. Hartmann A/S, i forbindelse med købstilbuddet afgivet 

af Lactosan-Sanovo Holding A/S. 

 

 

                                                        
1 De tre overordnede punkter på ledelsesberetningen fra Brdr. Hartmann A/S fra årsrapporten 2011, side 5 
2 http://hugin.info/2034/R/1566263/486355.pdf 
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Hovedspørgsmålene som ønskes besvaret, er således: 

 

 Med udgangspunkt i DCF og RIDO modellerne, hvad er da den teoretiske værdi af Brdr. Hartmann 

A/S ved regnskabsfremlæggelsen 08. marts 2012? 

 Hvad er vores ”Fairness opinion” på det afgivne købstilbud fra Lactosan-Sanovo Holding A/S? 

 
For at besvare de ovenstående hovedspørgsmål i opgaven har vi lavet følgende 

undersøgelsesspørgsmål.  

 

Strategisk analyse: 

 Hvilke makroøkonomiske forhold påvirker Brdr. Hartmanns udvikling? 

 Hvilket marked opererer Brdr. Hartmann i? 

 Hvilke konkurrencemæssige fordele har Hartmann sammenlignet med deres konkurrenter? 

 

Regnskabsanalyse: 

 Hvor formår Brdr. Hartmann at skabe værdi overfor sine aktionærer? 

 Hvordan er Hartmanns evne til at styre drifts og finansielle risici? 

 

Værdiansættelse: 

 Hvordan forventes det fremtidige budget og cash flow at udvikle sig efter 

regnskabsfremlæggelse 08. marts 2012? 

 Hvad er den teoretiske værdi af Brdr. Hartmann ved brug af DCF og RIDO modellerne? 

 Hvor følsomme er DCF og RIDO modellerne? 

 

”Fairness opinion” 

 Hvilke karakteristika kendetegner en LBO transaktion?  

 Hvad er en fair pris på Brdr. Hartmann A/S? 

1.5. Opdeling af opgaven 
Opgaven er udarbejdet på baggrund af et fælles arbejde forfatterne imellem, i bestræbelserne på at 

søge den røde tråd og besvare opgavens problemformulering. Afsnittene er udarbejdet således, at den 

ene forfatter har skrevet afsnittet, og dernæst har den anden forfatter gennemlæst og redigeret dette. 

Slutteligt er opgaven redigeret i fællesskab for at opnå den røde tråd. 
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Magnus T. Christiansen har primært udarbejdet afsnittene: 2.2. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 3.1, 3.4, 4.3, 4.4, 

4.8, 4.8.3, 4.8.6, 5.1, 5.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.1, 6.3, 6.3.2, 6.3.5, 7.1, 7.4, 7.4.1, 7.4.2.  

Jonas S. Rostrup har primært udarbejdet afsnittene: 2.1, 2.4, 3.2, 3.5, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1,4.8.2, 

4.8.4, 4.8.5, 5.3, 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.5,  

Afsnit udarbejdet i fællesskab: 3.6, 4.9.6, 5.5, 6.4, 6.5, 6.6, 7.6, 

Hele afsnit 1, 8, 9 og 10 er lavet i fællesskab, da disse er fundamentet i opgaven. Herudover er 

beregninger og delkonklusioner udarbejdet i fællesskab. 

1.6. Struktur, metode og modelvalg 
Denne opgave er opbygget omkring nedenstående struktur.  

Opgavens struktur 

 

Figur 1: Opgavens struktur (egen tilvirkning) 

1.7. Anvendt metode 
Der er i denne opgave udelukkende arbejdet med anvendelsesorienteret teori. 

 

Virksomhedsbeskrivelsen og den strategiske analyse er udarbejdet efter offentligt tilgængeligt 

materiale, samt møde med CEO Michael Rohde Pedersen og IR manager Ann-Louise Elkjær. Mødet 
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med Hartmann er foretaget som et semistruktureret interview, hvor vi på forhånd har tilsendt 

spørgsmål til Hartmann, som interviewet tager udgangspunkt i3.  

 

Værdiansættelsen er udarbejdet som en deduktiv analyse af empiriske data. Disse er indsamlet fra 

såvel primære datakilder, så som Hartmanns årsregnskaber, hoved- og nøgletal fra selskabets 

hjemmeside. Endvidere har vi indhentet information fra sekundære datakilder i form af andre 

værdiansættelsesanalyser af virksomheden (bl.a. Danske Markets Equities) og avisartikler. Vores 

interviews er er udarbejdet kvalitativt, mens anvendelsen af årsregnskaber og øvrigt datamateriale er 

kvantitativt.  

1.8. Anvendte modeller 
I den strategiske analyse er følgende modeller og teorier fra undervisningen på HD uddannelsen 

anvendt: 

 

- PESTEL (Omverdensanalyse) 

- Porters Five Forces (Brancheanalyse) 

- Værdikædeanalyse (Virksomhedsanalyse) 

- Porters generiske strategier (Virksomhedsanalyse) 

- BCG Matricen (Virksomhedsanalyse) 

- PLC-kurven (Virksomhedsanalyse) 

- SWOT analyse (Sammenfatning) 

 

I regnskabsanalysen er teori fra undervisningen anvendt, samt teorier fra de valgte analysemodeller 

DCF, RIDO og multipelanalyse.   

1.9. Afgrænsning 
Under hensynstagen til opgavens samlede omfang og tilgængelige informationer har vi valgt at 

foretage nogle afgrænsninger. Afgrænsningerne vurderes ikke at have væsentlig betydning for 

opgavens konklusion. 

 

Opgaven tager udgangspunkt i den tillærte teori fra hele HD studiet ved CBS. Det forudsættes at 

læseren af denne opgave er bekendt med de anvendte modeller og teorier. Modellerne vil kort blive 

beskrevet, hvor det findes nødvendigt for udfærdigelsen af de enkelte afsnit. 

 

                                                        
3 Bilag 10 – Spørgsmål til investormøde med Brdr. Hartmann A/S 
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Værdiansættelsen er foretaget med udgangspunkt i de indirekte værdiansættelsesmodeller DCF og 

RIDO, samt støttet af en multipelanalyse. De direkte modeller og multipelanalyser vil kort blive 

beskrevet i afsnittet "Værdiansættelse", men vil ikke blive anvendt og eller kommenteret/analyseret 

yderligere.  

 

For neden er listet yderligere afgrænsninger vi finder nødvendige for udfærdigelsen af opgaven: 

 

 Informationer efter årsrapportens fremlæggelse 08. marts 2012 er ikke anvendt i analysen, 

hvilket medfører at markedsoplysninger, som er fremkommet efter denne dato, og som kunne 

have indflydelse på værdiansættelsen, ikke inddrages i opgaven. 

 Regnskabsanalysen foretages med baggrund i de historiske regnskabstal fra 2006-2011. Der 

er således ikke taget højde for tallene før denne periode, da disse data vurderes at være uden 

betydning for værdiansættelsen.  

 Der analyseres ikke særskilt på datterselskaber eller associerede virksomheder, da 

udgangspunktet for værdiansættelsen er koncernregnskabet.  

 Vi ønsker ikke at komme med et konkret bud på hvordan en LBO transaktion kunne se ud. 

1.10. Kildekritik 
Vi har generelt tilstræbt at sikre en høj kvalitet og validitet i vort datamateriale. Dette er med henblik 

på at udarbejde en så anvendelig analyse og værdiansættelse som det er muligt. Informationen vi har 

indhentet fra vore primære datakilder må antages at have en høj kvalitet, idet disse ligeledes skal 

opfylde de generelle krav til børsnoterede virksomheder – i det mindste for de offentliggjorte 

regnskaber og årsrapporters vedkommende. 

 

Det bagudrettede kildemateriale omfatter faglitteratur, avisartikler (trykte og elektroniske), historiske 

årsregnskaber, præsentationer samt diverse eksterne analyser. For så vidt angår faglitteraturen anses 

disse for at være valide idet der er tale om anerkendte lærebøger, der er tilsynsført og redigeret af 

flere omgange.  

 

Det fremadrettede kildemateriale omfatter ex ante analyser, som er primært analytikerrapporter og 

prognoser. Disse kilder anses for at være sværere at verificere, da de typisk bygger på subjektive 

forudsætninger. Endvidere anvendes disse også i kommercielt øjemed. Et eksempel på en af disse 

kilder er vores oplysninger om æggeforbrug i U.S.A. fra  AEB’s hjemmeside. AEB har blandt andet en 

erklæret mission om, at fremme efterspørgslen på æg i U.S.A. på vegne af en sammenslutning af de 

amerikanske æggeproducenter.  
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Under interviewet med CEO Michael Rohde Pedersen, har vi forsøgt at være så objektive som muligt, 

idet han naturligvis har en interesse i at fremhæve de goder sider af Brdr. Hartmann A/S.  

 

Der er igennem hele dataindsamlings og analyseprocessen løbende sparret med fagkyndige personer 

da disse har haft en indsigt, som sammenholdt med den tillærte teori på studiet har dannet det bedste 

grundlag for en grundig og veldokumenteret opgave.  

2.  Virksomhedsbeskrivelse 
Brødrene Hartmann A/S (I den resterende del af opgaven kaldt Hartmann) er en dansk 

produktionsvirksomhed registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under fondskoden 

DK0010256197. Virksomheden udvikler, fremstiller og sælger emballage fremstillet i støbepap til 

emballering af æg og forbrugerelektronik. Brdr. Hartmann er blandt verdens tre største producenter 

af emballage til æg i støbepap og afsætter sine produkter i Europa og Nordamerika.  

 

Brdr. Hartmann er markedsleder i Europa med en markedsandel på ca. 40 %. Virksomhedens 

produktion finder sted på egne fabrikker, heraf fem i Europa, en i Israel og en i Canada. Brdr.  

2.1. Historie  
Brdr. Hartmann A/S blev grundlagt i 1917 af Louis, Carl og Gunnar Hartmann. De tre brødre havde 

arvet deres fars papirsposefabrik og videreudviklede fabrikken til at kunne producere forskellige 

typer emballage og maskiner til emballageindustrien.    

Da Hartmann i 1936 fik licens til at producere æggeemballage i miljøvenlig støbepap fra det 

amerikanske selskab Keyes Fibre Co., og Carl samtidig konstruerede en maskine der kunne producere 

æggeemballage, tog tingene for alvor fart og man startede sin produktion fra fabrikken i Lyngby. Kort 

efter i 1962 etablerede Hartmann endnu en frabrik i tønder, som primært beskæftigede sig med 

emballage i støbepap.  

 

I 1964 blev Brødrene Hartmanns fond stiftet af Brdr. Hartmann A/S på foranledning af Louis 

Hartmann, som på dette tidspunkt ejede hele aktiekapitalen i selskabet. I 1978 overtog man Skjern 

Papirfabrik A/S, og i 1980 blev Skandinavisk Emballage og Brdr. Hartmann A/S fusioneret, med Brdr. 

Hartmann A/S som det fortsættende selskab. I løbet af 1980’erne blev produktionsaktiviteterne i 

Lyngby afviklet og flyttet til Tønder.  
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Den positive udvikling for Brdr. Hartmann gjorde, at man i 1982 valgte at lade sig børsnotere på 

Københavns fondsbørs med en A- og en B aktiestruktur, som sikrede fondens fortsatte kontrollerende 

indflydelse.  

Hartmann påbegyndte i løbet af 1990’erne en ekspansionsstrategi med åbning af nye frabrikker og 

opkøb af selskaber. I Europa etablerede Hartmann i 1991 en fabrik i det tidligere Østtyskland, og året 

efter tilkøbte Hartmann en frabrik i Ungarn.  

Forretningsområdet industriemballage blev etableret i 1994, og i 1996-1998 ekspanderede 

virksomheden for første gang uden for Europas grænser.  

 

Hartmann etablerede i 1996 en frabrik i Malaysia og fulgte trop med et opkøb af en støbefabrik i 

Argentina i 1998. Året efter var man endnu engang på jagt efter opkøbsmuligheder, hvilket resulterede 

i opkøb af mindre fabrikker i Finland, Kroatien og Israel. Fælles for de opkøbte selskaber var, at de alle 

havde købt dele af deres fremstillingsudstyr af Hartmanns teknologidivision.  

 

Denne storstilede globaliseringsstrategi blev søsat idet udviklingen i salget af æggebakker gennem 

1990’erne havde resulteret i at selskabet var blevet overkapitaliseret. Man stod derfor mellem valget, 

at øge udlodningen af udbytte til aktionærerne eller reinvestere pengene i selskabet. Man valgte altså 

det sidste, hvor målet var vækst i omsætningen og global ekspansion. Strategien om global ekspansion 

tærede dog så voldsomt på selskabets egenkapital, at strategien til sidst måtte indstilles. 

 

Den mislykkedes ekspansionsstrategi havde ført selskabet tæt på et økonomisk kollaps og den 

daværende ledelse blev fyret. I efteråret 2006 tiltrådte den nyudnævnte koncerndirektør Peter 

Arndrup Poulsen og i starten af 2007 lancerede han turnaround-strategien ”Forward to basics”, som 

grundlæggende gik ud på at konsolidere sig og skabe indtjening frem for omsætningsvækst.  

Den nye turnaround-strategi gav håb til Brdr. Hartmanns hårdt prøvede aktionærer og selskabet 

oplever igen positiv fremgang i kerneforretningen, mens det samtidig er lykkedes at gennemføre en 

aktieemission i juni 2008 der tilførte selskabet 252 mio. DKK4 og dermed har øget ledelsen strategiske 

handlefrihed en smule.   

Efter den gennemførte aktieemission valgte man ligeledes at ændre aktiestrukturen, således at én 

aktie gav ret til én stemme5. I 2008 afsluttede Hartmann endvidere første step af den daværende 

                                                        
4 Årsrapporten 2008 
5 Årsrapporten 2008 



13 
 

”Forward to basics” strategi, som i dag er blevet aflyst af ”Competitive edge – driving growth” strategien 

der blev introduceret i marts 20116.  

 

2.2. Strategi7 

I marts 2011 introducerede Hartmann deres nuværende strategi ”Competitive edge – driving growth”, 

som grundlæggende går ud på at man ønsker at fokusere på at forbedre konkurrenceevnen i 2011-

2012 for derefter at udbygge Hartmanns markedsposition gennem kontrolleret og lønsom vækst i 

perioden 2013-2015.  

 

De to faser er vist nedenfor. 

 

 

Figur 28: Hartmanns strategi - ”Competitive edge – driving growth” 

 

2.2.1. ”Competitive edge” 
Første fase af Hartmanns strategi stræber efter at bygge en stærk og robust platform for effektiv drift 

og kontrolleret vækst i de kommende år. Dette skal sikres ved at gennemføre en række strategiske 

initiativer, som at til formål at skabe en effektiv og dynamisk organisation, der leverer de bedste 

produkter og ydelser med udgangspunkt i kundernes behov. Denne del af strategien er allerede 

implementeret i 2011 og indsatsen er forløbet planmæssigt og har omfattet betydelige organisatoriske 

ændringer med fokus på at opbygge funktionel kompetence samt et målrettet arbejde med at etablere 

en fælles stærk virksomhedskultur. Som et led i indsatsen har ledelsen fokuseret på at indføre fælles 

processer og værktøjer med henblik på at fremme Hartmanns tværgående samarbejde og 

vidensdeling.  

                                                        
6 Interview med CEO Michael Rohde Pedersen 
7 Årsrapporten 2011, side 8 
8 www.hartmann.dk – Presentation Danish 

http://www.hartmann.dk/
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Arbejdet med at styrke organisationen og forberede Hartmann til vækst fortsætter i 2012, hvor der vil 

blive lagt vægt på optimering af produktionen og effektivisering af arbejdsgange.  

 

Forneden ses figur over de områder der er gennemført og hvilke områder der fortsat er under 

implementering. 

 

 

Figur 39:  Strategiske indsatsområder  

 

2.2.2. ”Driving growth” 
Med udgangspunkt i den nye organisation er det hensigten, at Hartmann skal positioneres som en klar 

markedsleder i anden fase af strategien.  

Der vil blive fokuseret på at øge Hartmanns værdiandele i de modne vesteuropæiske markeder samt 

accelerere væksten i det sydlige Europa. På denne måde vil Hartmann udnytte virksomhedens 

mangeårige erfaring og stærke afsæt i de etablerede markeder som en platform for vækst. Herudover 

er det hensigten at opnå en stærkere markedsposition på det nordamerikanske marked.  

                                                        
9 www.hartmann.dk – Presentation Danish 

http://www.hartmann.dk/
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2.2.3. Målsætninger 
På baggrund af indsatsen for at styrke konkurrence- og indtjeningsevnen i første fase af strategien 

”Competitive edge – driving growth” vil Hartmann i 2013-2015 fokusere på at øge markedsandelen i 

udvalgte vækstmarkeder. Hartmann har fastsat deres målsætning om ved afslutningen af anden 

strategifase i 2015 at opnå en omsætning på 1,7-1,8 mia. kr. og en overskudsgrad i intervallet 8-11 % 

afhængigt af eksterne faktorer, så som udsving i råvarepriser og valutakurser.  

2.3. Forretningsområder 
Hartmanns forretningsområder kan inddeles i tre primære forretningsområder. 

 

 Støbepapemballage i Europa 

 Støbepapemballage i Nordamerika 

 Hartmann Technology 

 

Udvikling, fremstilling og salg af støbepapemballage er Hartmanns væsentligste forretningsområde og 

udgjorde 93 % af omsætningen i 2011. Under dette segment ligger æggebakker, specielt designet 

fiberpakning og marketing for ægemballage. Forretningen for støbepapemballage dækker de to 

geografiske områder Europa og Nordamerika, og produktporteføljen spænder fra højværdi-produkter 

til discountprodukter og transportbakker jf. figur 4 nedenfor. 

 

 

Figur 410 - Produktportefølje for ægemballage 

 

Hartmanns viden om udvikling og produktion af emballage i støbepap udnyttes også i Hartmann 

Technology, der er førende inden for udvikling, produktion og salg af maskiner og teknologi  til 

fremstilling af støbepapemballage uden for Hartmanns markeder.  

 

 

                                                        
10 Årsrapporten 2011, side 19 
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Hartmann opdeler selv deres markeder og omsætning i to områder11: 

 

 Europa omfatter produktion og salg af emballage i støbepap. Produkterne produceres på 

fabrikker i Europa (herunder Israel) og afsættes primært til ægproducenter, ægpakkerier og 

detailkæder samt aftagere af industriemballage. Endvidere omfatter segmentet Hartmann 

Technology, salg af maskiner til produktion af støbepapemballage, samt kraftvarmeværket i 

Tønder. Den europæiske forretnings samlede omsætning udgjorde 1.272 mio. kr. i 2011, hvor 

de 108 mio. kr. blev generet fra Hartmann Technology. 

 Nordamerika omfatter produktion og salg af emballage i støbepap. Produkterne produceres 

primært på den nordamerikanske frabrik og afsættes til ægproducenter, ægpakkerier og 

detailkæder. 

I 2011 omsatte den nordamerikanske forretning for 2016 mio. kr. Det er lykkedes Hartmann at 

fastholde omsætningsniveauet trods en særdeles ugunstig valutakursudvikling, som vi senere 

vil beskrive i vores opgave. 

 

For neden er illustreret fordeling af Brdr. Hartmanns omsætningsfordeling. 

Omsætningsfordeling for Hartmann 

 

Figur 5 – Omsætningsfordeling for Hartmanns forretningsområder. Egen tilvirkning 

 

 

                                                        
11 Årsrapporten 2011, side 45 

Hartmann 
Technology 

7% 

Europa 
78% 

Nordamerika 
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2.4. Ejerstruktur 
Som nævnt medførte tidligere fejlslagne ekspansionsplaner en så stor gældsbyrde, at Hartmann i 2008 

valgte at gennemføre en aktieemission for at nedbringe den høje gæld, samt at finansiere 

omkostningsbesparende tiltag, herunder lukning af en del af de udenlandske aktiviteter12. Ved 

aktieemissionen blev aktieklasserne samlet under én aktieklasse, hvilket har medført at Brdr. 

Hartmanns Fond mistede deres bestemmende ejerandel, da de tidligere havde ejer A og AA aktier. 

Hartmann har således i dag en aktieklasse, og hver aktie har en stemme. Dermed har alle aktionærer 

lige adgang til at stille forslag, deltage, ytre sig og stemme på generalforsamlingen.  

 

Ved regnskabsårets udgang 31.12.2011 havde Hartmann godt 2.000 navnenoterede aktionærer som 

tilsammen repræsenterede 6,2 mio. aktier svarende til 88 % af Hartmanns aktiekapital. 66 % af 

Hartmanns aktiekapital var ved årets udgang ejet af selskabets tre største aktionærer.  

 

Følgende aktionærer har over for Hartmann oplyst at besidde 5 % eller derover af aktiekapital.  

 

 Thornico A/S (33,4 %) 

 Maj Invest (LD Equity I K/S 20,6 %) 

 B.H.F Invest A/S (Brdr. Hartmanns Fond 12,2 %)  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                        
12 Årsrapporten 2007 
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3. Strategisk analyse 
Formålet med dette afsnit er at opnå et indgående kendskab til virksomheden Hartmanns strategiske 

situation. Det udarbejdede datagrundlagt skal i sammenhæng med den regnskabsmæssige analyse 

understøtte vores senere budgetteringsproces og værdiansættelse af virksomheden. 

Analysen af Hartmanns strategiske situation tager udgangspunkt i en trefaset analyse, der først 

analyserer de makroøkonomiske omverdens forhold, dernæst de branchemæssige forhold og slutteligt 

de interne forhold.   

 

3.1. PESTEL 
Formålet med en PESTEL analyse er at beskrive det makroøkonomiske miljø, som virksomheden 

opererer i, samt analysere de faktorer, som vurderes at have indflydelse på værdien af Hartmann. 

Modellen deles op i følgende faktorer: Political, Economic, Sociocultural, Technological, Environmental 

og Legal. 

3.1.1. Political & Legal: 
Vi har valgt at lægge ”Political og Legal” sammen, idet de i denne kontekst er tæt forbundet.  

Reguleringer indenfor emballagebranchen dikteres i høj grad af det politiske klima. Politisk stabilitet , 

herunder lovgivning og afgiftspolitikker, har derfor signifikant betydning for konkurrencen blandt 

emballageproducenterne. Det er derfor vigtigt for de enkelte virksomheder, at være på forkant med 

politik og lovgivning, så man kan reagere hurtigt på eventuelle ændringer.  

 

De enkelte landes afgiftspolitik indenfor forskellige produktionsmaterialer spiller en væsentlig rolle. 

Emballageproducenterne foretrækker naturligvis de materialer der giver de største marginer og 

indretter derfor deres produktion herefter. De senere år har miljøtrenden dog gjort, at vestlige landes 

regeringer, via afgiftspolitikker, har skabt betydeligt incitament for miljørigtig produktion13. Ved at 

favorisere miljørigtig produktion, gennem direktiver med lavere afgifter, har politikere og dermed 

lovgivningen medvirket til at gøre materialets miljøprofil til et nyt konkurrenceparameter.    

 

Tilgængeligheden og muligheden for udnyttelsen af energiressourcer er en anden vigtig politisk faktor. 

På politisk niveau spekuleres der i løsninger, der skal begrænse energiforbruget, hvilket har medført 

CO2-kvoter og andre begrænsninger. Kontinuerlig overvågning af den politiske udvikling er derfor 

vigtig, da der i stigende grad vil blive stillet krav til produktionsprocessernes miljøbelastning.  

 

                                                        
13 Se PESTEL analyse om de sociokulturelle forhold 
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”Cage ban”14 

I EU har man vedtaget et ”Cage Ban” direktiv, som er blevet effektueret i 2012. Direktivet foreskriver, 

at alle medlemslandes ægproducenter skal have fritgående høns og/eller skal udskifte de traditionelle 

bure med berigede bure. Dette medfører en betydelig investering for en del af Hartmanns kunder, som 

kan se frem til større anlægsinvesteringer for at møde EU’s direktiv. Dette og lignende direktiver er 

medlemslandene i EU nød til at følge, hvilket kan skabe pres på Hartmanns priser, idet man fra 

ægproducenterne side formentlig vil forsøge at spare på andre områder af produktionen.  

 

 Overordnet set er et stabilt politisk miljø at foretrække hvis man skal drive en effektiv forretning. Ved 

yppige udsving i lovgivningen, gøres det svært for selskaberne i branchen at tænke langsigtet, hvilket 

på sigt vil forvride konkurrencen. Set fra emballagebranchens synsvinkel har det politiske klima ikke 

været stabilt idet miljøtrenden de senere år har medført dynamisk lovgivning indenfor flere af 

branchens interessefelter. De vigtigste af disse felter vedrører som beskrevet ovenfor energiforbrug, 

CO2-kvoter og mærkningskrav der ligeledes præger slutbrugerens adfærd.  

 

3.1.2. Economic 
I dette afsnit vil vi beskrive de centrale økonomiske omverdensfaktorer som påvirker 

emballageindustrien. 

 

BNP – produktion af æg 

Med henblik på den fremtidige udvikling i salget af æggebakker, er det relevant at se nærmere på den 

historiske udvikling i produktionen af æg i forhold til de generelle økonomiske konjunkturer. Vi 

betragter i dette tilfælde udviklingen i produktionen af æg, nært beslægtet med produktionen af 

æggebakker, som er Hartmanns største indtægtskilde. 

 

Hartmann beskriver selv i deres årsrapport, efterspørgslen efter æg som værende relativ stabil og kun 

i begrænset omfang værende konjunkturfølsom.  For at teste dette udsagn har vi valgt at måle på 

udviklingen i BNP for Hartmanns to markeder (Europa og USA) og sammenligne dette med 

produktionen af æg på de to markeder. For at gøre tallene sammenlignelige har vi indekseret tallene. 

 

 

 

 

                                                        
14 http://www.reuters.com/article/2012/01/23/us-eu-hens-welfare-idUSTRE80M1IY20120123 
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BNP udvikling og produktion af æg i Europa og USA 

 

Figur 6: BNP udvikling og produktion af æg i Europa og USA. Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående figur ses det at udviklingen i BNP15 i henholdsvis Europa og USA ikke er nært 

beslægtet med produktionen af æg16. Udviklingen i BNP har således været stigende, mens 

produktionen i af æg i samme periode har vist sig at være faldende. Det kan således forsigtig 

konstateres, at markedet for æg er forholdsvist upåvirket af de økonomiske konjunkturer, idet 

forbrugernes efterspørgsel ikke er direkte korrelerende med vækst eller fald i BNP. Æg anses for en 

standardvare og indkøbes således uden hensynstagen til de økonomiske konjunkturer. Dog skal det 

bemærkes at mængderne er faldet en smule. 

 

Energi og papirpriser 

Aktørerne i emballagebranchen er afhængig af indkøbspriserne på de råvarer som indgår i 

produktionen. I særdeles er Hartmann eksponeret for udsving i priserne på returpapir og energi, som 

er de væsentligste råvarer i produktionen. Prisen på disse råvarer har historisk svinget meget jf. 

nedenstående figurer 7 og 8. 

 

                                                        
15 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en 
16 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_ec_bal&lang=en,  
http://www.aeb.org/egg-industry/industry-facts/egg-production-and-consumption  
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Figur 7: Udviklingen i prisen på returpapir17 

 

 

Figur 8: Udviklingen i priser på metaller, fødevarer og olie.18 

 

Muligheden for at begrænse resultatfølsomheden i forhold til prisudviklingen på returpapir er 

begrænset, hvis leverancerne af de fornødne mængder der indgår i produktionen skal sikres og 

fastholdes. Man forsøger derfor typisk at anvende flere forskellige typer papir i produktionen når det 

er prismæssigt fordelagtigt. En prisstigning på 5 % på samtlige af de papirtyper der indgår i 

produktionen vil isoleret set påvirke Hartmanns driftsresultat med ca. 7 mio. kr.19  

 

 

 

 

                                                        
17 Årsrapporten 2011, side 22 
18 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2011_2_kvartal_Del_1 
19 Årsrapporten 2011, side 22 
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Valutakurser20 

Hartmann er eksponeret for valutarisiko, da der ikke er valutarisk balance imellem virksomhedens 

indtægter og udgifter (transaktionsrisiko). Endvidere har virksomheden udenlandske datterselskaber 

(translationsrisiko), og endeligt har man en række aktiver, som er opført i udenlandsk valuta.  

 

Ifølge Hartmann selv udgør valutaeksponeringen  USD/CAD en af koncernens største enkeltstående 

transaktionsrisici. Eksponeringen er som følge af, at størstedelen af Hartmanns omsætning faktureres 

i USD, mens den største del af omkostningerne afholdes i CAD. Forneden er opstillet udviklingen i 

Hartmanns største transaktionsrisiko USD/CAD. 

 

 

Figur 9: Udviklingen i valutaforholdet USD/CAD21 

 

Hartmann oplyser endvidere at øvrige væsentlige transaktionsrisici vedrører valutaerne CHF, EUR, 

GBP, HRK, HUF, PLN og SEK.  

Det er Hartmanns politik i videst omfang at begrænse effekten af valutakursfluktuationer på 

koncernens resultat og finansielle stilling. Der foretages derfor afdækning af koncernens 

valutaeksponering, så de primære valutaer er afdækket i en periode på mindst 6 og maksimalt 12 

måneder.  

3.1.3. Technological 
Emballageindustrien er ikke præget af den store revolutionerende teknologi. Teknologien som 

anvendes i branchen, er primært fokuseret på omkostningsminimering, idet der arbejdes med store 

mængder til en lav margin. Teknologien anvendes således i vid udstrækning til dels at producere flere 

                                                        
20 Årsrapporten 2011, Note 33 
21 Prime Terminal Professional 
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enheder til en endnu lavere enhedsomkostning, samt at produktudvikle og skabe miljøvenlig 

produktion i henhold til de politiske restriktioner.  

Selvom branchen ikke karakteriseret som værende teknologitung er virksomhederne alligevel tvunget 

til at følge den nyeste udvikling for at kunne producere til konkurrencedygtige priser.  

Historisk set har den teknologiske udvikling hovedsageligt vedrørt udviklingen af produktionsanlæg 

med henblik på omkostningsminimering. Som følge af dette er produktionsplanlægning, 

kontrolsystemer og økonomistyringssystemer blevet de nye konkurrenceparametre, som giver 

information og indsigt til nye angrebsvinkler i produktionen, der i sig selv er et stort 

konkurrenceparameter i branchen.  

 

I dag har teknologi fået en yderligere markant rolle, idet miljøaspektet stiller nye krav til miljørigtig 

produktion efter pres fra såvel politikere som forbrugere. Imidlertid er der intet der tyder på at 

kravene til miljørigtig produktion vil aftage og derfor er der stor sandsynlighed for, at lovgivningen vil 

diktere yderligere miljømæssige forbedringer. Dette medfører at aktørerne i branchen hele tiden skal 

følge denne udvikling for at kunne producere så billigt og miljørigtigt som muligt for at kunne 

differentiere sig fra konkurrenterne.  

3.1.4. Sociocultural 
Der er to særligt dominerende tendenser i emballageindustrien. Dels forbrugernes købeadfærd og dels 

den generelle miljøbevidsthed.  

Hvad angår forbrugernes købeadfærd har vi tidligere under de økonomiske faktorer, konstateret at 

produktionen af æg og dermed efterspørgslen ikke er korrelerende med de økonomiske konjunkturer. 

 

Gennem de seneste årtier har Europa og generelt den vestlige verden oplevet en stigning i 

befolkningernes levestandard og dermed livsstilsændringer. Forbrugere er blevet mere personligt og 

socialt bevidste og stiller krav om miljørigtig produktion og ”sunde” produkter. Denne trend udgør en 

stor bevægelse i den vestlige befolkning der efterhånden har manifesteret sig og danner en 

sociokulturel trend, der retter sig primært mod produkter indenfor ernæring. Forbrugerne udviser 

således stor personlig bevidsthed overfor fødevarer, hvor det tillægges større værdi at varerne er 

sunde og miljørigtige, end hvis der er tale om forbrugsvarer der ikke skal fortæres. For 

emballageindustrien betyder dette, at miljørigtig emballering af fødevarer har en stigende 

efterspørgselskurve, mens emballagen for industriprodukter stadig skal være billigst muligt.  

 

Den sociale bevidsthed omkring miljøet, er en accelererende trend, der bunder i de vestlige 

befolkningers opmærksomhed på det globale klima efter de senere års megen debat om dette. 
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Befolkningernes voksende interesse understøtter endvidere, at miljø- og klimapolitik prioriteres højt 

på den politiske dagsorden. På denne måde præger det sociokulturelle mønster såvel det politiske som 

det lovgivningsmæssige. Situationen gør at virksomhederne konstant må overvåge og analysere de 

sociokulturelle tendenser, idet den langsigtede performance i høj grad afhænger af evnen til at forstå 

markedets udvikling.  

3.1.5. Environmental 
Som beskrevet i de foregående afsnit spillet miljøet en stigende rolle for emballagebranchen. Den 

sociokulturelle trend får både politikere og virksomheder til at konkurrere i nytænkning og image 

indenfor miljø.  

 

Konkret har den stigende miljøinteresse bl.a. udmøntet sig i CO2-kvoter og diverse 

hensigtserklæringer. Hensigtserklæringerne er endnu ikke fuldstændig konkrete, men som oftest er de 

ambitiøse og givet et solidt signal om de miljø- og klimapolitiske ændringer virksomhederne i 

branchen står overfor.  

 

Det øgede fokus på miljøet fra såvel politikere som forbrugerne medfører en stigende generel 

interesse for bæredygtighed. Dette øgede fokus bør Hartmann kunne udnytte til egen fordel, idet 

virksomheden producerer deres varer i støbepapemballage, frem mindre miljøvenlige produkter som 

skum og kombinationsprodukter. 

3.1.6. Sammenfatning 
Formålet med PESTEL analysen var at analysere de trends og drivere i omverdenen, som med stor 

sandsynlighed vil diktere den fremtidige struktur i emballagebranchen.  

 

Generelt opererer Hartmann i en omverden, som er stærkt påvirket af politisk indflydelse. Denne 

politiske indflydelse bunder i den sociokulturelle trend der hersker omkring miljømæssig produktion 

af emballage, set i forhold til ernæringsprodukter. Dette dikteres i høj grad af forbrugernes 

præferencer og kommer derfor til udtryk via politiske reguleringer og restriktioner, som følge af 

forbrugernes øgede fokus på netop dette område.  

 

En vigtig faktor fra analysen viser også at produktionen af æg, og dermed Hartmanns 

indtjeningspotentiale ved salg af æggebakker ikke er konjunkturfølsomt. Dog er der visse andre 

økonomiske faktorer, som Hartmann er eksponeret overfor bl.a. udsving i råvarepriser og 

valutakurser.  
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Slutteligt er det vigtigt at pointere at i emballagebranchen arbejder man med produktion af størst 

mulig margin til mindst mulig omkostning, hvorfor det hele tiden er vigtigt at Hartmann har fokus på 

omkostninger i produktionen. Dette kræver selvfølgelig man teknologisk har de rette forudsætninger 

for at producere billigst muligt, hvorfor Hartmann hele tiden skal tænke innovativt i deres produktion.   

3.2. Porters Five Forces 
Formålet med Porters Five Forces er at beskrive branchen for støbepapemballage i Europa og USA, 

samt Hartmann Technology. Analysen laves for at vurdere branchens indvirkning på Hartmanns 

forretning, og vi vil senere bruge denne til at se hvordan vores value-drivers bliver påvirket, samt at 

vurdere Hartmanns evne til at skabe overnormalt profit ift. markedet.  

3.2.1. Leverandørernes forhandlingsstyrke (neutral) 
Hartmanns leverandører består primært af returpapir og Energi.   

Hvis vi ser på leverandører af returpapir og energi er der et bredt udvalg i markedet der kan vælges 

fra, samtidig med at de leverer et homogent produkt. Dette betyder at virksomhederne let kan vælge 

at skifte den ene leverandør ud med en anden.  

Hartmann tegner kontrakter med leverandørerne af returpapir  for en periode22, hvilket gør Hartmann 

mere sårbar over for misligholdelse af leverandørernes forpligtigelser. Omvendt betyder de tegnede 

kontrakter også at Hartmann har en vis sikkerhed på prisen for leverancen af returpapir. For at undgå 

problemer i forbindelse med misligholdelse af kontrakter på leverance af returpapir, forsøger 

Hartmann at sprede deres leverancer over flere leverandører. Samtidig har Hartmann spredt deres 

produktion over flere steder.  

Som et eksempel på hvordan Hartmann forsøger at gøre sig mindre sårbare overfor prisudsving eller 

misligholdelser fra deres leverandører, købte man ca. 1/3 af Danfibre A/S23 for år tilbage. Danfibre A/S 

leverer papir og papfibre. Dette opkøb skal sikre deres leverance af fibre, samt gøre dem mindre 

sårbare over for prisudsving i markedet 

På grund af de mange leverandører af returpapir og energi, har de enkelte leverandører ikke mulighed 

for at påvirke prisen. Dette resulterer i en neutral forhandlingsstyrke hos leverandørerne.  

 

3.2.2. Kundernes forhandlingsstyrke (Neutral) 
Hartmanns kunder består grundlæggende af tre led. Detailkæder der aftager deres æggebakker i de 

tidligere nævnte produktgrupper, producenter der aftager deres transport emballage, og slutteligt 

                                                        
22 Årsrapport 2010 side 18 afsnit. 
23 Årsrapport 2010 side 54  
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producenter der køber deres teknologi i de markeder hvor Hartmann ikke selv fremstillet 

støbepapemballage. Hartmann har delt deres markeder op i to områder24 Europa og Nordamerika.     

 
Det europæiske marked består af få store og mange mellemstore aktører. De store kunder vil have en 

højere forhandlingsstyrke end det gennemsnitlige markedet, mens de mindre kunde vil have lavere 

forhandlingsstyrke. Der er ikke nogen kunder hos Hartmann der overstiger 10 % af omsætningen, 

hvilket vil sige at der ikke er nogen kunder i Hartmann der har signifikant større forhandlingsstyrke 

end de øvrige aktører.  

På grund af Hartmanns position på markedet og deres brede portefølje af kunder, samt kundernes 

afhængighed af Hartmanns rådgivning  inden for afsætning, vil kunderne have en lavere 

forhandlingsstyrke overfor Hartmann i forhold til øvrige aktører i branchen. 

 

Det Nordamerikanske marked er lidt anderledes end det europæiske marked. Her udgør 

støbepapemballage ikke en lige så stor del af markedet, det er primært plast og andre kombinations 

produkter. Udviklingen har dog været at forbrugerne og derved markedets kunder i større grad 

efterspørger miljørigtige produkter så som støbepap frem for plast og kombinationsprodukter. 

Kunderne har  samme fordeling som i Europa, nogle store og mange mellemstore virksomheder. 

Forskellen  består primært i Hartmanns størrelse på det nordamerikanske marked. På det 

Nordamerikanske marked  har Hartmanns kunder en høj forhandlingsevne. Dette skyldes primært at 

Hartmann ikke har den samme førende position som i Europa og derfor ikke har den samme 

forhandlingsstyrke over for deres kunder.    

 

Fællestræk for de to markeder 
Hartmann sælger transport emballage på begge markeder. Markedet for dette produkt er væsentligt 

anderledes, idet der er tale om et homogent produkt uden mulighed for differentiering . Kunderne kan 

skifte mellem producenterne uden de store omkostninger. Dette gør at der er meget stor konkurrence 

på prisen og derfor har dette produkt en meget lav overskudsgrad. Kundernes forhandlingsstyrke 

indenfor netop transportemballage vurderes til at være høj. 

Overordnet set vurderes kundernes samlede forhandlingsstyrke til at være neutral. Dette bunder i at 

forhandlingsstyrken hos kunderne i Europa er lav, mens den i Nordamerika er høj grundet Hartmanns 

ikke førende position. 

 

                                                        
24 Årsrapport 2011, side 19  
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3.2.3. Substituerende produkter (Høj) 
De helt åbenlyse substitutter er lavet i plast eller andre kombinations produkter og vi har set at 

kunderne er blevet mere miljøbevidste og derfor efterspørger et mere miljørigtigt produkt. Da 

støbepapemballage er lavet af genbrugspapir er dette det mest miljørigtige produkt i øjeblikket. Dette 

kan Hartmann drage fordel af i forhold til deres konkurrenter, idet Hartmann kun producerer i 

støbepap, mens deres konkurrenter også producerer i plast og andre kombinations produkter. 

 

Hvis vi ser på de to markedssegmenter Europa og Nordamerika, kan man se at Europa er der hvor der 

hyppigst produceres i støbepap. I Nordamerika udgør andelen af støbepapemballage ikke nær så stor 

en del af det samlede marked. Her producerer man stadig meget i plast og kombinations produkter. På 

det Nordamerikanske marked sker den samme udvikling som i Europa, hvor miljørigtig produktion 

efterspørges i en højere og højere grad, hvilket er Hartmanns vej til en større markedsandel.  

Selvom det er muligt at differentier sig i markedet er der stadig tale om et forholdsvis  homogent 

produkt.  På grund af dette er der et øvre loft for hvor stor prisforskel der er på de forskellige 

produkter.     

Hvis vi ser på transportemballage er der ikke de samme præferencer for miljørigtig produktion. Her er 

konkurrenceparameteret funktion og pris, hvorfor Hartmann har sværere ved at differentiere sig. 

Truslen fra substituerende produkter anses overordnet for at være høj med baggrund i materialernes 

sammenfaldne funktionalitet. Det der dog trækker en smule i den anden retning er præferencer for 

miljørigtig produktion. Dette vurderes dog endnu ikke at være markant nok set i forhold til pris og 

funktionalitet.   

3.2.4. Konkurrenceintensitet i branchen (Høj) 
Markedet i Europa og Nordamerika er velkonsolideret med få store og mange mellem store 

producenter, samtidige med at afsætningsniveauet er stabilt.  Hartmann forventer at afsætningen 

fortsat vil udvikle sig stabilt, ligesom den har gjort historisk.   

Den eneste mulighed aktørerne i markedet har for at øge deres omsætning, er at stjæle markedsandele 

fra konkurrenterne. Dette prøver Hartmann at opnå ved fokusere på højværdiemballage, hvor det er 

muligt at differentiere sig fra konkurrenterne. De differentierer sig ved at fokusere på miljø og 

markedsføring. 

Hartmanns konkurrenter er primært Huhtamäki  og Pactiv. Produktionen af ægemballage i  

Huhtamäki  og Pactiv udgør kun en mindre del af deres produkter  og de har historisk ikke fokuseret 

særligt meget på netop dette område. Huhtamäki har dog for nyligt udarbejdet en ny strategi for dette 
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område25. Denne strategi ligner utroligt meget Hartmanns strategi og vil formentlig resultere i større 

konkurrenceintensitet fremadrettet.   

Vi vurderer at konkurrenceintensiteten i markedet er høj, idet det kun er muligt at øge omsætningen 

ved at stjæle markedsandele fra konkurrenter.  

3.2.5. Indtrængningsbarriere (Høje) 
Branchen er kendetegnet ved at være meget kapital tung, hvilket gør at virksomhederne skal investere 

med en lang investeringshorisont og en tilsvarende break even periode. Dette aspekt gør at det bliver 

mindre attraktivt for nye aktører, idet der kræves et stort kapitalapparat.  

På grund af branchens specialiserede driftsaktiver, som kun kan bruges til en slags produktion, kan 

det medføre meget store tab for nye aktører der ikke slår igennem med det samme. Branchens 

konkursomkostninger er høje, grundet de specialiserede produktionslinjer, for de føromtalte 

driftsaktiver. Det vil være sværere at afsætte disse produktionslinjer ved en konkurs, da der er 

overkapacitet i markedet.  

Selve anskaffelsen af teknologi til produktionen er ikke svær. Det der er svært ved produktionen er 

"know how", hvilket kun opnås via erfaring i branchen. Det vil derfor ikke være let, som ny aktør i 

branchen at tilegne sig denne "know how" fra den ene dag til den anden. Kigger vi derimod på de 

allerede eksisterende aktører indenfor emballageindustrien, er truslen større da de allerede har den 

fornødne viden og "know how" indenfor produktion, hvis de skulle finde på at producere i støbepap 

frem for plast eller andre kombinationsprodukter.  

Da det samtidig er markedspraksis at aktørerne i branchen laver kontrakter for en periode af ca. 12 

måneder med deres kunder afføder dette at man ydermere skal ud og fravriste en kontrakt fra en 

allerede eksisterende producent. 

Da branchen som helhed er et velkonsolideret marked med produktion af store mængder til lave 

marginaler, overproduktion, høje konkursomkostninger og samtidig skal nye aktører investere meget 

kapital med lang break even periode, gør dette at indtrængningsbarriererne vurderes til at være høje. 

Sandsynligheden for nye aktører i markedet er derfor forholdsvis begrænsede. 

 

3.2.6. Sammenfatning  
Generelt opererer Hartmann i en branche, hvor stordrift, omkostningsminimering, kunderelationer, 

produktudvikling og teknisk "Know how" er de umiddelbare succeskriterier. Brancheintensiteten er 

høj grundet markedet er velkonsolideret, og der til dels er overkapacitet i markedet. Af denne årsag er 

truslen for nye aktører på markedet også forholdsvis begrænset, mens muligheden for potentielle 

                                                        
25 http://www2.huhtamaki.com/web/molded-fiber 



29 
 

opkøb internt i branchen vurderes til at være til stede, grundet muligheden for stordrift og synergi i 

produktionen.  

Branchen for støbepapemballage er som helhed ikke et nemt marked at befinde sig i grundet de 

ovennævnte faktorer.   

 

Porters Five forces Hartmann 

 

Figur 10: Porters five forces - egen tilvirkning 

 

3.3. Værdikædeanalyse26 

Værdikædeanalysen hjælper med at klarlægge en organisations interne ressourcer, samtidig med at 

finde Hartmanns konkurrencemæssige  fordele. 

 

Værdikæden for Hartmann har vi inddelt i  primære aktiviteter og support aktiviteter.  

 

                                                        
26 Understanding stragic management, af Anthony Henry s. 105 
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3.3.1. Primære aktiviteter. 
Produktionsprocessen starter med salg og markedsføring. I denne funktion giver Hartmann 

rådgivning om hvordan kunden bedst kan markedsføre deres produkt.  Hvis kunden efterspørger et 

lidt anderledes produkt, tilpasses eller udvikles et produkt med de efterspurgte kvaliteter. Herefter 

begynder indgående logistik, hvor Hartmann transporterer råmaterialer fra lager til selve 

produktionen. Derefter bliver den aftalte vare produceret og transporteret til kunden. Der er 

efterfølgende en service station, hvor den første gruppe følger op på tilfredsheden hos kunden og 

hvordan resultatet af markedsføringen har været.  

 

En af Hartmanns kerne kompetencer er deres evne til at skræddersy produkterne til kundernes behov. 

Dette gøres ved at have et tæt samarbejde med de involverede virksomheder. Denne funktion er også 

med til at fastholde eksisterende kunder, og forøge deres afsætning.  

Hartmanns produktion er  optimeret så de bruger så lidt råmaterialer som muligt, samtidigt med at 

spild bliver minimeret. Dette er en fordel fordi råvarepriserne generelt er stigende27. 

 

Hartmanns værdikædesystem 

 

Figur 11: Hartmanns værdikædesystem – egen tilvirkning 

 

3.3.2. Support aktiviteter. 
Under supportaktiviteter vil vi fremhæve de områder der kan være med til at give Hartmann en 

konkurrencemæssig fordel.  

                                                        
27http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2011_2_kvartal_Del_1/$file/kap0
4.htm 
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Der har været stor fokus på HR, idet Hartmann mener at de skaber værdi ved at fastholde deres 

nøglemedarbejdere, så de ikke taber deres ”know how” og herved fortsat kan være bedre end deres 

konkurrenter til at levere den bedst mulige løsning for deres kunder.  

 

Et andet parameter der skaber konkurrencemæssige fordele, er deres tekniske udvikling. For at de kan 

optimere deres produktion som beskrevet ovenover,  har Hartmann stort fokus på deres udvikling.  De 

er markedsførende inden for produktion af maskiner til støbepap, som sælges gennem Hartmann 

Technology.    

Herudover har Hartmann som en del af deres strategi ”Competitive edge – driving growth”, 

implementeret nye styringsværktøjer for at optimere produktionslinjernes drift. Der måles bl.a. på 

kapacitetsudnyttelse og kompetenceudvikling for enkelte medarbejdere. Dette medvirker til en 

forbedret udnyttelsesgrad af kapaciteten.  

 

3.4. Virksomhedsanalyse 
Formålet med dette afsnit er at identificere Hartmanns konkurrencemæssige fordele nu og i fremtiden, 

samt at sammenligne disse med de identificerede succeskriterier i branchen. 

3.4.1. Porters generiske strategier 
Ifølge Michael E. Porter kan en virksomhed kun opnå succes, hvis den følger en af de fire generiske 

strategier28.  

 

 Omkostningsleder 

 Omkostningsleder/fokus 

 Differentiering 

 Differentiering/fokus 

 

Virksomhedens generiske strategi er virksomhedens overordnede strategi, der bygger på 

virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Denne generiske strategi skal gennemsyre alle 

aktiviteter i virksomheden. Den enkelte virksomhed kan vælge at følge en given generisk strategi på 

enkelte forretningsområder, men vil i praksis typisk anvende en kombination for at besværliggøre 

direkte efterligninger fra deres konkurrenter, for fortsat at fastholde deres konkurrencemæssige 

fordele. 

 

                                                        
28 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 105 
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Michael E. Porters generiske strategier kan opstilles efter følgende matrix 

 

Hartmanns strategi 

 
Figur 12: Porters generiske strategier samt egen tilvirkning29 

 
Hartmann har specielt i Europa en stor del af totalmarkedet og arbejder ud fra bedst mulig 

kapacitetsudnyttelse, da branchen er præget af store mængder og små marginaler. Hartmann forsøger 

dog at differentiere sig ved den miljøvenlige produktion, hvorfor virksomheden blandt andet 

udelukkende producerer i støbepap frem for skum og kombinationsprodukter.  

 

Da Hartmann har ca. 78 % af deres samlede omsætning i Europa, kan virksomheden beskrives som en 

virksomhed, der søger at opnå konkurrencemæssige fordele igennem en kombination af 

omkostningsleder og differentiering, hvilket er illustreret ved den røde pil i ovenstående figur.   

Hvad angår omsætningen i Nordamerika og ambitionen om øgede markedsandele på sigt på netop 

dette marked, vil Hartmann forsøge at opnå konkurrencemæssige fordele ved differentiering netop 

gennem deres miljøvenlige produkter i støbepap.  

3.4.2. BCG matrice 
Boston modellen bruges til at analysere virksomhedens sammensætning af forretningsområder med 

henblik på fastlæggelse af virksomhedens fremtidige strategi. I Boston modellen placeres de enkelte 

forretningsområder i forhold til markedsvækst og relativ markedsandel.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 106 
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BCG – Matricen for Hartmann 

 

Figur 13: BCG matricen samt egen tilvirkning30 

 

Ægemballage Europa 

Ægemballage produkterne i Europa udgør ca. 78 % af Hartmanns samlede koncernomsætning for 

2011 og er dermed klart den største del af Hartmanns samlede omsætning. Udviklingen i dette marked 

er derfor helt central for Hartmann.  

Da Hartmann samtidig indtager en førende position i markedet for støbepapemballage i Europa, 

vurderes det at dette segment er en ”Cash cow”. Hartmann bør fortsat udnytte den markedsposition de 

har til at bevare en stabil omsætning. For at hele tiden at bibeholde deres position er det selvfølgelig 

væsentligt, at Hartmann hele tiden sørger for at have nye omkostningsbevidste produkter klar i 

pipeline.  

 

Ægemballage i Nordamerika 

Ægemballage produkterne udgør ca. 15 % af den samlede koncernomsætning for 2011 i Hartmann og 

er derfor en væsentlig mindre del af den samlede koncernomsætning end f.eks. ægemballage for 

Europa.  

Hartmann vurderer selv at det nordamerikanske marked har et betydeligt vækstpotentiale, som følge 

af substitution fra oliebaseret skumemballage og discountemballage i støbepap, til støbepapemballage 

i standardsegmentet. På det nordamerikanske marked anses produkterne fra den øverste del af 

Hartmanns europæiske standardsortiment31 som højværdiprodukter, og Hartmann er godt 

                                                        
30 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 99 
31 Hartmanns produktportefølje, årsrapporten 2011, side 19 
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positioneret til at imødekomme kundernes behov og fokuserer på, at tilbyde relevante serviceydelser 

og levere støbepapemballage i høj kvalitet inden for alle produktgrupper.   

Da Hartmann har en meget lille andel på det eksisterende marked i Nordamerika vurderes det, at 

ægemballage i Nordamerika er et ”questionmark” idet selskabets markedsandels er relativt begrænset 

på nuværende tidspunkt, men med gode muligheder for pæn vækst i markedet. Det bliver derfor 

spændende at følge Hartmann og deres eventyr på det Nordamerikanske marked de kommende år, 

idet der bør være muligheder for at erobre større markedsandel og den vej igennem sikre en større 

omsætning. Dette kræver selvfølgelig at Hartmann fortsat tænker innovativt og har snor i deres 

produktionsomkostninger.  

 

Hartmann Technology 

For Hartmann technology, der udvikler, producerer og sælger maskiner og teknologi til fremstilling af 

støbepapemballage uden for Hartmanns markeder, er der tale om en omsætning på ca. 7 % af den 

samlede koncernomsætning. Idet der her også er tale om en forholdsvis lille markedsandel vurderes 

dette segment også til at være et ”questionmark”. Hartmann har dog ambitioner om, at øge 

omsætningen i netop denne division.  

3.4.3. PLC kurven 
PLC-kurven viser et produkts livscyklus. Et produkt gennemløber følgende fire faser, mens det er på 

markedet: 

- Introduktion 

- Vækst 

- Modning 

- Nedgang 

 

Faserne defineres ud fra samlet afsætning og tid. PLC kurven bruges til at fastlægge, hvor 

virksomhedens produkter ligger i PLC forløbet, idet dette har indflydelse på konkurrencesituationen 

og valget af marketing.  

Virksomheden bør stræbe efter at have en produktportefølje, der indeholder produkter på forskellige 

livsløbsstadier. Forneden er illustreret Hartmanns PLC-kurve for deres forskellige 

forretningsområder. 
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Hartmanns PLC kurve 

 

Figur 14: PLC-kurven for Hartmanns forretningsområder samt egen tilvirkning. 

 
Ægemballage Europa 

Det vurderes af ægemballage for Europa ligger i modningsfasen, idet væksten for salget i netop dette 

geografiske område så småt er begyndt at aftage.  

 

I modningsfasen er der typisk et stort marked og et stort udbud fra en lang række producenter, 

hvorfor konkurrencen på pris typisk er skarp. Af netop denne årsag er det særligt vigtigt at Hartmann 

foruden at have et godt kerneprodukt også kan tilbyde deres kunder nogle gode nicheprodukter, som 

kan tilføje ekstra værdi til kerneproduktet. På denne måde er det muligt at differentiere sig fra andre 

produkter, som Hartmann f.eks. gør ved at have en bred produktportefølje bestående af både 

transport, discount, standard og højværdi produkter.  

 I modningsfasen er det ligeledes vigtigt at have en intensiv distribution, som dækker alle de områder 

og butikker, hvor kunderne færdes. På denne måde kan salget maksimeres ved at produktet når ud til 

alle potentielle kunder.  

 

Ægemballage Nordamerika 

Kigger vi på ægemballage i Nordamerika vurderes dette til at ligge i vækstfasen.  

 

I denne fase udvides produkternes features, kvaliteten højnes og design opdateres løbende. Med til 

den stigende vækst i markedet hører også flere konkurrenter, som formentlig vil tilbyde 

substituerende produkter og der kan derfor nemt opstå prispres. Hartmann kan derfor løbende blive 

nødsaget til at justere deres priser i takt med konkurrencen intensiveres, såfremt de ønsker deres 

målsætning om øgede markedsandele i Nordamerika realiseret.  
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I takt med den forhåbentlig stigende efterspørgsel på produkterne er det nødvendigt for Hartmann, at 

gøre distributionen mere intensiv og derved gøre produktet mere tilgængeligt for potentielle købere. 

 

Hartmann Technology 

Da Hartmann Technology stadig er en af få udbydere vurderes denne del af deres forretning til at 

befinde sig i introduktionsfasen.  

 

I introduktionsfasen er der typisk forholdsvis høje omkostninger til forudgående produktudvikling, og 

derfor er prisen typisk også derefter. Antallet af kunder er også begrænset og distributionsnettet skal 

derfor typisk udvikles yderligere, før netop denne del af Hartmanns forretning, for alvor skal blive en 

”Cash cow”.  For Hartmann Technology’s vedkommende sælges deres produkter kun på de markeder, 

hvor Hartmann ikke selv er repræsenteret og derfor er distributionsformen yderst selektiv, og kunder 

som efterspørger produktet må acceptere, at der er få steder hvor produktet er tilgængeligt. 

 

3.5. SWOT - Analyse 
SWOT - analysen har til formål at kategorisere de væsentligste af Hartmanns styrker, svagheder, 

muligheder og trusler. Analysen binder både den interne og den eksterne del af den strategiske 

analyse sammen og tager derfor udgangspunkt i det udarbejdede materiale fra vores øvrige 

strategiske analyse.  

 

SWOT analyse for Hartmann 

Styrker:  Svagheder: 

* Markedsleder i Europa.  * Yderligere omkostningsminimering er 

påkrævet. 

* Førende indenfor 

udvikling af 

støbepapemballage. 

 * Relativ lille størrelse i forhold til 

konkurrenterne  

* Bred produktportefølje.  * Manglende konkurrenceevne på discount og 

transportemballage 

* Skræddersyede 

produkter til kunderne. 

 * Lav forhandlingskraft på industriområdet 
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   Muligheder:  Trusler: 

* Miljørigtig profil i 

forhold til Nordamerika 

 * Politiske reformer 

* Vækst i 

højværdiemballage 

 * Volatile valuta og råvarer priser 

* Øgede markedsandele i 

Nordamerika 

 * Stor rivalisering i branchen (priskrig) 

* Politiske reformer  *Nye miljørigtige materialeformer 

Figur 15: SWOT analyse - egen tilvirkning 

3.6. Sammenfatning – Strategisk analyse 
Hartmanns strategiske situation er både positivt og negativt påvirket af den makroøkonomiske 

udvikling.  

 

Udsving i valutakurser og råvarepriser er af signifikant betydning for Hartmann, som følge af de 

råvarer der indgår i produktionen og de udenlandske datterselskaber der er en del af koncernen. 

Et overordnet positivt faktum er dog, at salget af æg ikke umiddelbart er konjunkturfølsomt, hvilket 

danner et stabilt forretnings grundlag i en tid med dystre økonomiske udsigter.  Herudover 

understøtter den sociokulturelle trend, mod øget forbrugerefterspørgsel på miljørigtig produktion, af 

emballage i forhold til ernæringsprodukter, ligeledes Hartmanns produktionsstrategi og miljøvenlige 

profil.  

 

De branchemæssige forhold tegner et billede af en branche, hvor konkurrenceintensiteten er høj 

grundet primært lav forhandlingskraft overfor leverandører og kunder, samt truslen for 

substituerende produkter er høj. 

 
Hartmann besidder kernekompetencer indenfor fremstilling af støbepap og produktion af 

æggebakker, samt de i tæt samarbejde med deres kunder evner, at skræddersy produkter der passer 

til behovet. Dette er ligeledes med til, at fastholde eksisterende kunder. 

 
Man har de seneste år ligeledes formået at optimere kommunikationen mellem salgs- og 

produktionsfunktionerne, således man står stærkt i kampen for at vinde fremtidige markedsandele 

når tiden er inde til dette.  
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4. Regnskabsanalyse 
Formålet med regnskabsanalysen er at afdække alle væsentlige økonomiske aspekter omkring 

Hartmanns forretning og relatere disse til den strategiske analyse. Derigennem vil vi skabe det bedst 

mulige beslutningsgrundlag for den efterfølgende budgettering og værdiansættelse.   

4.1. Revisors påtegning32  
Årsregnskabet for 2011 blev påtegnet af revisionsfirmaet Deloitte.  

Påtegningen den 8.marts 2012 giver ikke anledning til forbehold og er underskrevet af to 

statsautoriserede revisorer, som begge anser regnskaber for at give et retvisende billede af Hartmanns 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2011 i overensstemmelse med gældende 

regnskabspraksis.  

4.2. Reformulering af årsrapporterne  
For at kunne udarbejde en nøgletalsanalyse er det nødvendigt at udarbejde reformuleringer af de 

seneste års regnskaber. Reformuleringerne af årsregnskaberne er udarbejdet for at adskille den 

driftsmæssige og den finansielle aktivitet i Hartmann. Driftsaktiviteten og driftsgælden vedrører 

produktionen, salg af varer og tjenesteydelser, mens de finansielle aktiver og rentebærende gæld 

skaber kapital til driften og fordeler overskudslikviditeten.  

4.3. Resultatopgørelsen 
Resultatopgørelsen viser periodens nettooverskud/underskud, som er skabt på baggrund af 

virksomhedens drifts og finansieringsaktiviteter. Jf. årsregnskabsloven er virksomheder pålagt enten 

at rapportere igennem en artsopdelt resultatopgørelse, hvor omkostningerne klassificeres efter art 

(materiale, personale mv.), eller den funktionsopdelte resultatopgørelse, hvor omkostningerne 

klassificeres efter funktion (produktion, distribution mv.).  

Den officielle resultatopgørelse reformuleres, hvor ikke-resultatopførte poster fra 

egenkapitalopgørelsen inkluderes for at skabe en opgørelse på totalindkomstbasis af både 

overskuddet fra drift og finansiering33. 

4.4. Balancen 
Den officielle balance inddeler aktiverne ud fra et likviditetskriterium i anlægs- og omsætningsaktiver 

og gældsforpligtelser efter forfaldstid (kort- og langfristede gældsforpligtelser). Ved værdiansættelse 

af egenkapitalen kræves, at balancen reformuleres i driftsaktiver og finansielle aktive, samt 

driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Ved reformuleringen af balancen søges at analysere 

                                                        
32 Årsrapporten 2011, side 89 
33 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang side 196 
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virksomhedens evne til at skabe værdi fra driftsaktiviteten på grundlag af den kapital, som er 

investeret i driften34. 

 

Hvad angår minoritetsinteresser som aflæses i balancen og totalindkomsten, har vi valgt at se bort fra 

disse, idet der kun er minoritetsinteresser for 3,8 mio. kr. i 2006.  

 

I forbindelse med reformuleringen af balancen har der været en række poster som har givet anledning 

til diskussion. Vi vil igen fremhæve enkelte væsentlige tilfælde, idet disse har indflydelse på de øvrige 

nøgletal og den endelige værdiansættelse.  

 

4.4.1. ”Kapitalandele i associerede virksomheder”  
Denne post defineres som værende et driftsaktiv  idet vi i note 19 i årsrapporten 2011, kan aflæse at 

der her er tale om kapitalandele i Danfiber A/S. Hartmann opkøbte for år tilbage en ejerandel på 32,4 

% i firmaet, idet man kunne se en strategisk fordel i at have en ejerandel hos en af deres leverandører. 

Danfiber A/S beskæftiger sig med afsætning af alle former for genbrugeligt affald.  

4.4.2. ”Likvide beholdning” 
Likvide beholdninger defineres som værende drift idet Hartmann er en produktionsvirksomhed der 

hele tiden har behov for en økonomisk buffer i deres daglige drift. I Hartmanns tilfælde er der tale om 

ca. 4 % af den samlede omsætning, hvilket er en nødvendighed for at kunne betale regninger 

efterhånden som de forfalder.  

4.4.3. Aktiver bestemt for salg og tilhørende forpligtelser  
Disse poster omhandler afhændelse af aktiviteter i Sydamerika der tidligere var et led i den strategiske 

del af produktionen35, hvorfor disse defineres som værende drift.  

4.5. Egenkapitalen36 

Egenkapitalopgørelsen anses normalt ikke som en vigtig del af årsregnskabet. Der er således ikke et 

krav om en sådan opgørelse, men der skal dog vises en afstemning over udviklingen  i egenkapitalen 

fra primo til ultimo i en note i regnskabet.  

Selvom der ikke er et egentlig krav til en egenkapitalopgørelse, er denne dog yderst nyttig når man 

skal analysere på virksomheden. I egenkapitalopgørelsen opsummeres nemlig alle transaktioner og 

posteringer, der berører ejernes egenkapital i virksomheden.  

                                                        
34 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang side 178 
35 Årsrapporten 2006, note 26 
36 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang side 132 
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4.6. Nøgletalsanalysen 
I nøgletalsanalysen vil vi fokusere på Hartmanns rentabilitet og risiko.  

 

I vores nøgletalsanalyse bruger vi altid gennemsnitstal når vi regner på balancen. Dette gøres for, at 

give et mere retvisende billede af hvad der er sket i virksomheden. Hvis vi ikke brugte gennemsnitstal 

ville vores resultater afspejle, at det er ultimo værdier og ikke beskrive hvad der er sket i perioden.  Vi 

behøver ikke bruge gennemsnitstal på resultatopgørelsen, da denne allerede er et 

gennemsnitsresultat for hele året . Dette har dog den betydning at vi ikke kan regne nøgletal for det 

første år, som i vores tilfælde er 2006. 

4.7. Rentabilitetsanalyse 
Rentabilitetsanalysen er foretaget ved hjælp af den udvidede Dupont-model.  Rentabilitetsanalysen vil 

bidrage med information om Hartmanns underliggende drift, herunder udviklingen i de value-drivere 

der styrer rentabiliteten.  

 

Forneden er Dupont modellen illustreret.  

 

Figur 16: Den udvidede Dupont model, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse37- samt egen tilvirkning 

 

4.7.1. Return on equity (ROE) 
Egenkapitalens forrentning måler forrentningen af rentabiliteten ud fra både driften og den finansielle 

gearing. Nøgletallet udtrykker i procent, det afkast, ejerne opnår af deres investering i virksomheden, 

og skal måles imod afkastkravet.  

 

                                                        
37 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 255 
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ROE udregnes som følger: 

ROE = ROIC + (FGEAR x SPREAD).  

 

Egenkapitalens forrentning (EKF) / Retur on Equity (ROE) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

ROE 4,76% 9,95% 10,63% -4,82% -84,82% - 
Tabel 1: Udviklingen i ROE 

Egenkapitalens forrentning går fra -84,82 % i 2007 til 10,63 % i 2009. Herefter er egenkapitalens 

forrentning faldet til 4,76 % i 2011 som er det seneste aflagte regnskab.  

Det ses således at udviklingen fra 2006-2009 har været positiv, mens udviklingen de seneste par år 

har været negativ.  

 

For at analysere yderligere på egenkapitalens forrentning ,og hvad der driver denne, vil vi 

dekomponere ROIC, FGEAR og SPREAD.  

4.7.2. Return on invested capital (ROIC) 
Selskabets ROIC eller afkastningsgrad beregnes som overskudsgraden x aktivernes 

omsætningshastighed. Dette kan også betegnes som virksomhedens evne til at tjene penge på sin 

omsætning x evnen til at skabe omsætning i forhold til den investerede kapital.  

 

ROIC = OG x AOH 

Return on invested capital (ROIC) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

ROIC 5,60% 8,29% 4,85% 7,19% -33,33% - 
Tabel 2: Udviklingen i ROIC 

Som det ses af tabellen er ROIC i perioden forbedret markant fra – 33,33 % i 2007 til 5,6 % i 2011.  

Driftsoverskuddet blev i 2007 kraftigt påvirket af afhændelsen af oversøiske aktiviteter bl.a. i 

Sydamerika. Dette har selvfølgelig påvirket driftsoverskuddet i negativ retning, mens 

valutakursreguleringer af udenlandske dattervirksomheder bidrog meget positivt til 

driftsoverskuddet. Såfremt udviklingen på valutamarkedet ikke havde været i Hartmanns favør, havde 

den negative udvikling set endnu værre ud i 2007.  

 

I de efterfølgende år er det lykkedes Hartmann at vende den negative udvikling til noget positivt, som 

følge af, at ovennævnte ”særlige poster” ikke gentager sig, og som følge af forbedrede indtægts 

/omkostningsforhold, hvilket kan ses senere i overskudsgraden (OG).  
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4.7.3. Finansiel gearing (FGEAR) 
Den investerede kapital er finansieret ved både egenkapital og finansielle forpligtelser. Den finansielle 

gearing (FGEAR) beregnes som de gennemsnitlige nettofinansielle omkostninger i forhold til den 

gennemsnitlige egenkapital.  

FGEAR = NFF –EK 

 

Finansiel gearing (FGEAR)  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

FGEAR 0,48 0,66 0,73 1,37 1,32 - 
Tabel 3: Udviklingen i FGEAR 

Den finansielle gearing har i perioden 2008-2011 været kraftigt faldende, hvilket formentlig skal ses i 

lyset af Hartmanns nuværende ”Competetive edge” strategi. Denne strategi stræber som tidligere 

nævnt efter, at bygge en stærk og robust platform for effektiv drift, hvor omkostningsminimering 

blandt andet er en del af dette.  

 

For at analysere udviklingen i den finansielle gearing (FGEAR) yderligere, har vi valgt dekomponere de 

elementer der styrer udviklingen. Som det ses i nedenstående tabel er de nettofinansielle forpligtelser 

blevet nedbragt betydeligt, mens egenkapital har været nogenlunde stabil i hele perioden. Der er dog 

en undtagelse i 2007 og 2008, idet man i 2007 afhændede de oversøiske aktiviteter og som følge af 

dette måtte nedskrive kraftigt på egenkapitalen.  

 

 

Dekomponering af den finansielle gearing (FGEAR) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
NFF 200,7 334,9 367,9 333,7 596,2 409 

EK 560,2 549,4 507,5 456,2 220,1 540,5 
Tabel 4: Dekomponering af FGEAR 

Som følge af den kraftige nedskrivning på egenkapitalen i 2007, valgte man i juni måned 2008 at 

foretage en aktieemission der indbragte Hartmann 252 mio. DKK 38. Disse midler blev brugt til at 

nedbringe gælden og dermed de finansielle forpligtelser samtidig med at egenkapitalen blev styrket.  

Som det ses nedenfor er de nettofinansielle forpligtelser nedbragt væsentligt over de sidste par år. 

Hovedsageligt er det posterne ”kreditinstitutter” og ”lån” der er nedbragt betydeligt. 

 

Udviklingen i netto finansielle forpligtelser (NFF) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Lån 184,9 118,3 283,6 303,1 330,7 347,7 

                                                        
38 Årsrapporten 2008, side 4. 
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Anden Gæld  3,2 - - - 2,4 6,9 

kortfristede del af lån  26,5 162,4 22 22,7 79,7 29,1 

Kreditinstitutter  0 63 92,5 55,1 183,4 25,3 

FF I alt 214,6 343,7 398,1 380,9 596,2 409 

       

Andre tilgodehavender  13,9 8,8 30,2 47,2 0 0 

NFF I alt 200,7 334,9 367,9 333,7 596,2 409 
Tabel 5: Udviklingen i NFF 

4.7.4. SPREAD 
SPREAD udtrykker forskellen mellem ROIC og den rente virksomheden betaler for de nettofinansielle 

forpligtelser efter skat. Samtidig viser SPREAD om det kan betale sig for virksomheden at have 

fremmed kapital frem for egenkapital. Hvis virksomheden vælger at låne flere penge, kræver det at de 

kan investere den lånte kapital til samme eller en bedre forrentning. SPREAD = ROIC - R 

 

For Hartmann ser udviklingen således ud:  

 

SPREAD 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
SPREAD -0,19% 5,10% -0,48% -9,35 -43,65 - 
Tabel 6: Udviklingen i SPREAD 

Hartmanns SPREAD har de seneste år være forholdsvist svingende grundet udsvingene i ROIC og 

renten. Forneden ses udviklingen i renten på Hartmanns rentebærende gæld, som kan forklares ud fra 

de nettofinansielle forpligtelser er nedbragt væsentligt som tidligere beskrevet.  

 

Udviklingen i renten for Hartmann 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

R -5,79% -3,19% -5,33% -16,54% -10,33% - 
Tabel 7: Udviklingen i R  

4.7.5. Overskudsgraden (OG) 
Overskudsgraden (OG) viser hvor stor en procentdel af omsætningen der er tilbage, når alle 

omkostninger, bortset fra de finansielle poster, er betalt. Nøgletallet viser i procent, hvor stor en del af 

omsætningen, der indgår som driftsoverskud. OG = NOPAT / nettoomsætning  

For neden er vist Hartmanns OG.  

 

Overskudsgraden (OG) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

OG 3,10% 4,92% 2,93% 3,87% -19,76% -5,58 
Tabel 8: Udviklingen i OG 
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Ovenstående tal udtrykker Hartmanns evne til at generere NOPAT i forhold til omsætningen, eller med 

andre ord, evnen til at generere overskud ud fra en given omsætning. Det fremgår af tallene at 

overskudsgraden efter omstruktureringen i 2006/2007 har udviklet sig i positiv retning, men med 

små udsving. For at finde de drivende faktorer har vi dekomponeret overskudsgraden yderligere.  

 

For at gøre tallene sammenlignelige har vi divideret de forskellige poster med den totale omsætning. 

Omsætningen har vist sig at være nogenlunde stabil de målte år.  

 

Dekomponeret Overskudsgrad (OG) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Netto Oms. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Produktions  Omk. -71,4% -73,6% -72,6% -72,7% -74,0% -74,9% 

Brutto resultat  28,6% 26,4% 27,4% 27,3% 26,0% 25,1% 

Salgs og 
Distribution 

-16,6% -15,6% -16,7% -16,8% -17,6% -19,3% 

Adm. Omk.  -3,9% -5,5% -5,2% -4,7% -5,1% -6,2% 

Skat på Primær  2,3% 1,1% 1,4% 1,1% 13,1% 1,4% 

Do Primær Drift  5,8% 4,3% 4,1% 4,7% -9,8% -1,7% 

Andre 
driftsindtægter 

0,17% 0,13% 0,22% 0,32% 0,21% 4,52% 

Andre Drift omk.  0,00% -0,59% -0,01% -0,02% -0,05% 0,00% 

Særlige indtægter 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 
Særlige poster  0,00% 0,00% -0,85% -2,53% -13,30% 0,00% 

Ophørte aktiviteter  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,24% -7,83% 

Skat på Sekundær 
drift  

0,04% -0,11% -0,16% -0,34% -7,34% -0,83% 

DO sekundær drift  0,13% -0,34% -0,47% -1,02% -22,03% -2,48% 

Dirty Surplus 
sekundær  drift  

-2,81% 0,99% -0,68% 0,18% 12,04% -1,39% 

Tabel 9: Dekomponering af OG 

Som det ses af ovenstående tabel er produktionsomkostningerne faldet, hvilket fører til stigende 

bruttoresultat. Samtidig er driftsoverskuddet på den primære drift steget, mens de administrative 

omkostninger er faldet.  

Alt dette er som udgangspunkt positivt for overskudsgraden (OG), men der hvor forklaringen til en 

faldende overskudsgrad skal findes for 2011 er under de poster der vedrører ”Dirty Surplus”.  Kigger 

vi nærmere på disse kan vi se, at forklaringen skal findes på valutakursreguleringer af udenlandske 

dattervirksomheder.   

4.7.6. Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) viser kapitalbindingen i virksomheden. Nøgletallet udtrykke 

hvor mange gange på ét år, et beløb svarende til aktivernes samlede værdi bliver omsat. Vi har også 
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valgt udregne den averse AOH, som beskriver hvor meget kapital Hartmann binder i forhold til én 

krones omsætning.  

Formel: AOH = Nettoomsætning / NDA  

 

Forneden ses Hartmanns udvikling på AOH.  

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

AOH 1,81 1,69 1,66 1,86 1,69 - 

1/AOH 0,55 0,59 0,60 0,54 0,59 - 
Tabel 10: Udviklingen i AOH 

Det ses at der i perioden har været en positiv udvikling i aktivernes omsætningshastighed. 

Hartmann er således blevet bedre til at skabe omsætning i forhold til deres aktiver.  

 

For at finde de drivende faktorer bag denne udvikling har vi ligesom for overskudsgraden, valgt at 

dekomponere tallene yderligere. Først har vi analyseret udviklingen i driftsaktiver og 

driftsforpligtelser og efterfølgende dekomponeres disse yderligere. 

 

Dekomponering af AOH  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

DA 1093,8 1216,1 1186,2 1141,6 1220,2 1438 

DF 332,9 331,8 310,8 351,7 403,9 484,7 
Tabel 11: Dekomponering af AOH 

Som det ses af tabellen har Hartmanns driftsaktiver været faldende i perioden, hvilket skal ses i lyset 

af at virksomheden har haft stabil omsætning i samme periode39. Samtidig har Hartmann formået at 

nedbringe sine driftsforpligtelser væsentligt over samme periode.  

 

Forneden ses en udviklingen i Hartmanns driftsaktiver. 

Dekomponering AOH (Aktiver) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Immaterielle anlægsaktiver 17 19,5 20,8 10,8 11 12,3 

Materielle anlægsaktiver 532,4 600,8 637,2 631,8 690 775,4 

Kapitalandele i associerede 
virksomheder  1,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 

Udskudt skat  91,2 95,6 73,5 51,6 34,3 91,4 

Varebeholdninger 119 108,8 114 108,5 110,8 114,6 

Tilgodehavender fra salg  241,7 266,8 225 225,8 273,8 258,8 

Entreprisekontrakter  0 0 1,3 0 4,4 0 

Tilgodehavende selskabsskat  7,7 6,5 7,1 4,5 4,5 5,3 

                                                        
39 Årsrapporterne 2006-2011  
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Andre tilgodehavender  34,5 39,9 42,6 30,3 15,2 29,1 

Periode afgrænsningsposter  8,3 5,3 7,5 10,5 20 17,2 

Likvide beholdninger   40,3 69,1 53,4 63,9 52,3 69,1 

Aktiver bestemt for salg  - - - - - 60,8 

Driftsaktiver i alt (DA)  1093,8 1216,1  1186,2 1141,6  1220,2 1438,0  
Tabel 12: Dekomponering af AOH (Aktiver) 

Som det ses af ovenstående tabel er de materielle anlægsaktiver blevet nedbragt i perioden, samtidig 

med at Hartmann er blevet bedre til at indkræve tilgodehavender fra salg. Specielt disse to poster er 

med til at nedbringe de samlede driftsaktiver.  

 

For neden ses udviklingen i Hartmanns driftsforpligtelser 

 

Dekomponering AOH (Passiver) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Udskudt skat  17,5 14,1 13,6 7,2 24,6 36,7 

Pensionsforpligtelser  36 25,1 28 24,1 18,4 18,4 

Offentligt tilskud 24,7 21,5 47,9 59,4 13,1 10,6 

Ansvarlig lånekapital  - - - - 50 0 

Kortfristede del af offentligt tilskud 3 2,4 4,8 5,3 - 0 

Entreprisekontrakter  - - - 0,5 0,2 0 

Forudbetalinger fra kunder  24,4 5 0,5 1,1 4 0,4 

Leverandørgæld  118,6 127,7 99,7 134,7 121,9 139,7 

Gæld til associerede selskaber  3,7 3,2 1,8 6,1 4,9 4,5 

Selskabsskat  0,5 0,8 5 4,4 4,4 2,3 

Hensatte forpligtelser  1,6 1,1 1,3 1,8 0,9 1,5 

Anden Gæld  102,9 130,9 108,2 107,1 161,5 111,3 

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt 
for salg - - - - - 159,3 

Driftsforpligtelser i alt (DF) 332,9 331,8 310,8 351,7 403,9 484,7 
Tabel 13: Dekomponering af AOH (Passiver) 

Af ovenstående tabel ses det at primært ”Anden gæld” er blevet nedbragt betydeligt henover perioden. 

Dette hænger sammen med den generelle trend blandt virksomhederne i branchen. Hvor man 

tidligere har været villig til at give lange kreditter til sine kunder og leverandører er dette nu vendt på 

hovedet, da de fleste virksomheder i branchen forsøger at nedbringe deres driftsrisiko. Dette gælder 

også for Hartmann.  

4.7.7. Sammenfatning 
Det kan konstateres at Hartmann er inde i en positiv udvikling, som primært er drevet af en fremgang i 

aktivernes omsætningshastighed (AOH). Fremgangen hænger sammen med, at driftsforpligtelserne er 

blevet væsentligt nedbragt over hele perioden, samt at Hartmann fortsat har formået at skabe stabil 

omsætning på trods af ligeledes faldende driftsaktiver.  
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Denne forbedring medfører, at ROIC ligeledes er blevet forbedret set over hele perioden.  

 

Hartmann har som tidligere beskrevet nedbragt deres finansielle forpligtelser væsentligt i perioden, 

hvilket skal ses i lyset af at deres SPREAD har været negativt i flere af årene. Med andre ord har det 

altså ikke kunne betale sig for Hartmann at låne penge, hvorfor man naturligt nok har valgt at 

nedbringe sine gældsforpligtelser løbende.  

 

Sammenholdes udviklingen i ROIC, FGEAR og SPREAD ser vi hvad der har drevet egenkapitalens 

forrentning (ROE). Som det ses af tabellen over udviklingen i ROE er den markant forbedret fra 2006 

og frem til 2011. Den har dog de seneste år været faldende, hvilket primært skyldes udsving i 

valutakurser. 

4.8. Risikoanalyse 
I det efterfølgende afsnit er der udarbejdet en risikoanalyse på de to hovedområder; den driftmæssige 

og den finansielle risiko.  

At kende den underliggende risiko er afgørende for afkastkravet, da dette netop afspejler, hvilket 

afkast investor forventer ved en investering i en given aktie til en given risiko. Desto højere risiko, 

desto højere afkastkrav fra investorerne og omvendt.  

4.8.1. Driftsmæssig risiko 
Hartmanns daglige driftsmæssige risiko vedrører forhold som ændringer i råvarepriser, 

produktionsstop, skærpet konkurrence, faldende efterspørgsel mv.   

En nedgang i f.eks. faldende efterspørgsel, vil typisk afspejles i ROIC. Denne er som tidligere beskrevet 

forbedret i perioden, hvilket indikerer at Hartmann er lykkedes med turnaround-strategien ”Forward 

to basics”, som blev lanceret tilbage i 2007. I den tidligere turnaround-strategi søgte man at forøge 

indtjeningen på den eksisterende omsætning (øge marginalerne), frem for generel vækst i 

omsætningen. Hartmann har således formået at tilpasse sine omkostninger og salgspriser til egen 

favør. 

 

Hartmann er dog uden indflydelse på råvarerisikoen, hvor inputpriser på papir og elektricitet 

fastlægges på officielle verdensmarkeder. Negative udsving i disse inputpriser vil skabe pres på 

Hartmanns marginaler, som med forsinkelse i større eller mindre grad kan videreføres til Hartmanns 

kunder.  

4.8.2. Finansiel risiko 
Udviklingen i Hartmanns resultat og egenkapital er påvirket af en række finansielle risici, herunder 

rente-, valuta-, likviditets-og kreditrisici.  
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Hartmann anvender finansielle instrumenter til afdækning af en række af de finansielle risici, som kan 

henføres til koncernens kommercielle aktiviteter, dog foretages der ikke spekulative dispositioner.  

4.8.3. Valutarisiko40 
Som tidligere beskrevet i PESTEL analysen er Hartmann eksponeret for valutarisiko, da der ikke er 

valutarisk balance imellem virksomhedens indtægter og udgifter (transaktionsrisiko). Endvidere har 

virksomheden udenlandske datterselskaber (translationsrisiko), og endeligt har man en række 

nettoaktiver, som er domineret i udenlandsk valuta. Hartmanns politik er i videst mulig omfang at 

begrænse effekten af valutakursfluktuationer på koncernens resultat og finansielle stilling. Derfor er 

der foretaget afdækning af koncernens valutaeksponering på de primære valutaer på mindst 6 

måneder og maksimalt 12 måneder. 

4.8.4. Renterisiko41 
Hartmann finansierer sig hovedsageligt ved optagelse af langfristede kreditfaciliteter i koncernens 

hovedvalutaer DKK og EUR. Til styring af renterisikoen anvendes renteswaps. Hartmann har i 2010 

omlagt variabelt forrentede lån til fast forrentning ved renteswap. Lån omlagt ved renteswap udgør 64 

% af de langfristede kreditfaciliteter.  

4.8.5. Likviditetsrisiko42 
Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Hartmann ikke er i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser 

som følge af manglende evne til at realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering.  

Hartmann har indgået en langfristet kreditfacilitet med udløb 30.juni 2014 med en kreditramme pr. 

21.december på 290 mio. Kr., som nedskrives kvartalsvis med 5 mio. Kr.  

Koncernens kortsigtede likviditet styres primært ved, at dattervirksomhedernes likviditet overføres til 

moderselskabet.  

4.8.6. Sammenfatning 
Hartmanns primære drift har gennem de reformulerede regnskaber været stabil, hvorfor den 

driftsmæssige risiko vurderes at være neutral. Dog skal det nævnes, at inputpriserne på råvarer er en 

ikke ubetydelig risiko i driften, da Hartmann ikke selv har indflydelse på disse.  

 

Den finansielle risiko vurderes at være høj idet valutaaspektet udgør en ret væsentlig risiko for 

Hartmann. Hartmann forsøger at minimere denne risiko igennem valutaterminsforretninger og afledte 

instrumenter, men må dog sande at udviklingen på de enkelte valutaer kan ramme Hartmann hårdt, 

såfremt disse går dem imod. Dette er senest illustreret ved det senest aflagte årsregnskab der viste en 

                                                        
40 Årsrapporten 2011, side 70 
41 Årsrapporten 2011, side 70 
42 Årsrapporten 2011, side 71 
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nedskrivning på 31,6 mio. Kr.43, som skyldes valutakursreguleringer af udenlandske 

dattervirksomheder.  

5. Budgettering 
Med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen kan budgettet fastlægges til den 

endelige værdiansættelse. I det efterfølgende er de vigtigste drivere opstillet og kommenteret. Disse 

drivere danner baggrunden for det samlede budget og terminalværdien, som tilsammen danner 

rammen om selve værdiansættelsen ved hjælp af henholdsvis DCF og RIDO modellen. Vi har valgt en 

budgetperiode på 10 år i forsøget på at udligne forskellen i forklaringsgraden mellem budgetperioden 

og terminalværdien.  

 

Budgettet er opdelt efter følgende: 

 Budgetperiode 2012-2021 

 Terminalperiode 2022 

 

5.1. Omsætningsvækst  
Hartmanns egne forventninger til en samlet koncernvækst i omsætningen ligger i niveauet 4-7 %, 

hvilket i 2015 svarer til en omsætning på ca. 1,7-1,8 mia. kr.  

 
Vi har valgt at dele vores omsætningsvækst op i to områder - Europa og Nordamerika og de ser ud som 

følger: 

 

Omsætning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal  

Europa  2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Nordamerika  2,0% 2,0% 3,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 

Omsætning 1518 1548 1583 1622 1662 1703 1745 1786 1825 1861 1898 

Tabel 14: Budgetteret omsætningsvækst for Hartmann 

Som det ses af ovenstående budgetterede tabel forventer vi at omsætningen i Europa vil ligge stabilt 

på 2 %. Hartmanns position på det europæiske marked efterlader marginalt plads til at "købe" 

meromsætning, og dette er da ej heller målet for Hartmann i Europa.  

Den samlede organiske vækst forventes for markedet at være 2 % og vi har derfor valgt at lægge os op 

af denne.  

 

                                                        
43 Årsrapporten 2011, Totalindkomstopgørelsen, side 36 
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For markedet i Nordamerika er vi mere positive på Hartmanns vegne. Som tidligere beskrevet i den 

strategiske analyse mener vi, at Hartmann besidder en fordel i deres miljøvenlige produktionslinjer og 

derfor vil være i stand til at vinde markedsandele og dermed øge omsætningen. Som følge af 

Hartmanns strategi ”Competitive edge – driving growth”, mener vi at stigningen i omsætningen først for 

alvor slår igennem i 2015 og fremadrettet.  

 

Idet Hartmann selv forventer en organisk vækst på ca. 2 %44 har vi valgt at lægge os op af denne og 

vores budgettering munder derfor ud i en terminalperiode med en vækst på 2 %. 

5.2. Overskudsgraden 
Vi har valgt at bruge overskudsgraden (OG) som en valuedriver i vores værdiansættelse af Hartmann. 

Dette er valgt fordi tallet udtrykker hvor meget virksomheden tjener på deres kernedrift efter skat og 

derfor giver et retvisende billede af Hartmanns evne til at generere overskud ud fra deres omsætning. 

Herudover har CEO Michael Rohde Pedersen valgt at lægge vægt på lønsomhed i stedet for blot at 

koncentrere sig om vækst i omsætningen.  

 

Hartmanns egne forventninger til den fremtidige overskudsgrad ligger i niveauet 8-11 % i 2015. 

Hartmanns forventninger er dog baseret på før skat poster, mens vores overskudsgrad er baseret på 

efter skat poster. Vores budgettering af overskudsgraden for Hartmann de kommende år ser ud som 

følger: 

 

OG 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal  

OG 
Kerne  

5,78% 5,78% 6,00% 6,10% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 

OG   85,97 77,69 82,89 86,54 90,53 93,02 95,57 98,20 100,72 103,13 105,39 
Tabel 15: Budgetteret overskudsgrad for Hartmann  

Som det ses af ovenstående tabel har vi vurderet at Hartmanns overskudsgrad vil stige fra 5,78 % i 

2012 til 6,20 % frem til vores terminalperiode.  

 

Vi har set fra vores rentabilitetsanalyse, at udviklingen i OG er gået stødt fremad siden 

omstruktureringen af Hartmann tilbage i 2006/2007. På baggrund af vores strategiske analyse, samt 

interview med CEO Michael Rohde Pedersen, mener vi, at Hartmann fortsat vil kunne optimere deres 

produktionsomkostninger, hvilket fører til større overskud på deres primære drift.  

 

                                                        
44 Interview med Hartmann CEO Michael Rohde Pedersen 
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Det skal pointeres at Hartmann er meget sårbare overfor svingninger i bl.a. råvarepriser, hvilket 

kan/vil influere kraftigt på overskudsgraden. Michael Rohde Pedersen pointerer, at selvom Hartmann 

måtte formå at lykkes med deres omkostningsstrategier, og råvarepriserne går imod Hartmann, vil 

dette resultere i en svækkelse af overskudsgraden og omvendt45.  

5.3. Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
Vi har valgt at bruge AOH som valuedriver idet vi ønsker at finde ændringen i NDA. Denne bruges til 

senere at finde det frie cash flow.  

 

Vi har budgetteret med en udvikling på 2,5 % i NDA årligt, hvilket i forhold til vores budgetterede 

omsætning giver følgende udvikling i aktivernes omsætningshastighed (AOH) og NDA.  

 
AOH  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal  

AOH 1,992 2,039 2,079 2,122 2,164 2,207 2,251 2,296 2,342 2,430 2,430 

ΔNDA 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,1 22,6 23,2 19,0 19,4 
Tabel 16: Budgetteret AOH for Hartmann 

Forklaringen til den budgetterede stigning skal findes i vores forventninger til udviklingen i 

nettodriftsaktiverne fremover. Da Hartmann ønsker en større markedsandel på det nordamerikanske 

marked forventer vi, at de vil foretage anlægsinvesteringer for at kunne forøge kapaciteten.46 Da vi 

ikke kan komme med et konkret bud på, præcis hvornår disse anlægsinvestering finder sted, har vi 

valgt at budgettere med en lille stigning i NDA hvert år.  

 

En anden ting der påvirker AOH er Hartmanns ”Working capital”47. Denne består af alle de poster på 

balancen der relaterer sig til de midler der er bundet i debitorer, kreditorer og varelagre.  

I Hartmanns tilfælde vurderer vi at de vil blive bedre til at udnytte ”Working Capital”, hvilket betyder 

de fremover vil binde mindre kapital i varelagre og som tidligere beskrevet i opgaven blive bedre til at 

indkræve tilgodehavender fra salg.  

5.4. Dirty Surplus 
Dirty surplus udtrykker de posteringer og omkostninger, samt gevinster og tab der føres uden om 

resultatopgørelsen og i stedet direkte ind på balancen.48 

 

I forbindelse med reformuleringen af Hartmanns historiske regnskaber kan vi se, at der efter 

omstruktureringen i 2006/2007 har været forskellige poster, der ikke direkte kan relateres til 

                                                        
45 Interview med Hartmann CEO Michael Rohde Pedersen 
46 Interview med Hartmann CEO Michael Rohde Pedersen 
47 http://www.pwc.dk/da/restrukturering/arbejdskapital.jhtml 
48 “Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, side 158 
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kernedrift. Derfor har vi valgt at budgettere med gennemsnittet af disse poster efter 

omstruktureringer, hvilket giver et minus på 10 mio. kr. årligt som ses af tabel 17. 

 
Dirty 
Surplus  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal  

DS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
Tabel 17: Budgettering af Hartmanns Dirty Surplus 

 

5.5. Sammenfatning af budgettering 
Budgetteringen er udarbejdet ud fra en 10-årig budgetperiode efterfulgt af terminalperioden.  

 

Den overordnede budgettering er præget af Hartmanns egne forventninger, som primært er kommet 

til udtryk gennem investormøde med CEO Michael Rohde Pedersen. Vi har dog i visse tilfælde valgt at 

stille os kritisk overfor Hartmanns egne forventninger og har derfor tilpasset tallene til vores egne 

forventninger.  

 

Vi mener, at fremgangen for Hartmann skal findes i deres muligheder for vækst på det 

nordamerikanske marked, hvilket kommer til udtryk i vores samlede budgettering.  
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6. Værdiansættelse 
I indeværende kapitel belyses de grundlæggende værdiansættelsesmodeller, herunder de fordele og 

ulemper der er ved de enkelte modeller.  

6.1. Beskrivelse af værdiansættelsesmodeller 
Der findes en lang række værdiansættelsesmodeller, det alle har hver deres karakteristika, svagheder 

og styrker. Nedenfor er opstillet en række værdiansættelsesmodeller der kan opdeles i: 

 

 Relative værdiansættelsesmodeller 

 Absolutte værdiansættelsesmodeller 

 Realoptions modeller 

 

6.1.1. Relative værdiansættelsesmodeller49 
De relative værdiansættelsesmodeller baseres ikke på en direkte nutidsværdi, men derimod på et 

nutidsværdiestimat baseret på sammenligninger med øvrige virksomheder. Antagelsen er, at 

sammenlignelige virksomheder forventes at have en overensstemmende værdi målt pr. enhed af 

nøgletal. 

De relative værdiansættelsesmodeller er ikke afhængige af detaljerede finansiel fremskrivning, men 

benyttes oftest som supplement til at sammenligne øvrigt analyserede modellers output.   

Metoden implementeres typisk ved brug af en prismultipler.  

P/E 
Nøgletallet P/E er blandt de mest udbredte nøgletal, når relative værdiansættelsesmodeller anvendes. 

P/E udtrykker aktiekursen over overskud per aktie (EPS), eller sagt på en anden måde, hvad investor 

er villig til at betale for én krones indtjening i virksomheden.  

P/S 
Nøgletallet P/S står for Price/Sales og angiver, hvor meget man skal betal for en krones omsætning i 

den givne virksomhed. Nøgletallet beregnes ved, at finde selskabets markedsværdi og dividere med 

den forventede omsætning.  

P/B 
Nøgletallet P/B udtrykker markedsprisen over bogført værdi og beregnes ved at finde 

selskabets markedsværdi og dividere med den bogførte værdi 

                                                        
49 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, side 30 
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6.1.2. Absolutte værdiansættelsesmodeller50 
En absolut værdiansættelsesmodel er en model, der specificerer den fundamentale værdi. Disse 

modeller fremkommer med et punktestimat af værdien, der kan sammenlignes med markedsværdien. 

Modellerne benævnes ofte som nutidsværdimodeller og klassificeres efter, om de benyttes til 

værdiansættelse af egenkapital (direkte modeller) eller virksomheden (indirekte modeller). 

Modellerne har overordnet set en statisk konstruktion, idet fremskrivningen af regnskabet ikke giver 

mulighed for at modellere forretningsmæssige handlemuligheder eller ledelsesmæssig fleksibilitet. 

Har virksomheden muligheden for at ændre sin strategiske position undervejs, grundet opståede 

muligheder eller trusler, er der chance for, at de absolutte værdiansættelsesmodeller ikke er valide.  I 

det efterfølgende er beskrevet tre af de mest anvendelige absolutte værdiansættelsesmodeller.  

6.1.3. Dividendemodellen51 
Dividendemodellen er grundstammen i de fleste nyere udviklede værdiansættelsesmodeller, herunder 

DCF og RIDO modellerne. I dividendemodellerne benyttes de fremtidige udbetalinger til investorerne 

som værdikomponenter. Værdien af et selskab findes med dividendemodellen ved at 

tilbagediskontere de fremtidige dividender med ejernes/investorernes afkastkrav.  

 

Problemet med denne model er, at dividender i fremtiden ikke er kendt, hvorfor modellen findes i tre 

varianter med nedenstående forudsætninger: 

 

 Dividende er konstant i al evighed  

 Dividende vokser med en konstant vækstrate i fremtiden 

 Dividendes vækst varierer i fremtiden 

6.1.4. DCF modellen52 
 
DCF modellen er principielt opbygget på samme måde som dividendemodellen. Modellens 

værdikomponenter er det frie cash flow, som er de resterende pengestrømme, efter der er foretaget 

investeringer og transaktioner med ejerne. Modellen estimerer værdien på selskabsniveau, hvorfor et 

passende afkastkrav vil være det vægtede afkastkrav af henholdsvis egenkapital og gæld (WACC), som 

anvendes som diskonteringsfaktor.  

 

                                                        
50 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, side 35 

 
51 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, side 39 
 
52 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, side 41-43 
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Modellens force er, at den er uafhængig af regnskabspraksis og endvidere er relativ nem at justere, da 

den netop bygger på cash flows og således har en række valuedrivere, som analytikere og investorer 

forholdsvist nemt kan justere på ved selskabsmeddelelser eller lignende. Samme force er imidlertid 

også en svaghed, da modellen bygger på subjektive værdiestimater, som selv ved små afvigelser kan 

have en stor betydning for den samlede værdiansættelse. DCF modellen karakteriseres også ved at 

selve værdiansættelsen er bygget på en antagelse om en kontrollerende ejerandel (50,1 %) i 

virksomheden.  

6.1.5. Residualindkomst modellen (RIDO)53 
RIDO modellens opbygning er lidt anderledes end de forrige nævnte modeller, idet den bogførte værdi 

af aktiverne bibeholdes og tillægges en præmie, der udgør forskellen på den bogførte og den 

estimerede markedsværdi. Værdikomponenterne er det fremtidige ”overnormale” afkast, idet andelen 

af værdien fra den bogførte værdi og estimerede markedsværdi udskilles. 

Modellen forudsætter at der anvendes ”Clean surplus”, hvilket betyder, at alle indtægter og udgifter 

skal posteres over resultatopgørelsen, hvilket ligesom for DCF modellen eliminerer 

indregningsprincipper og regnskabspraksis.  

6.1.6. Optionsmodeller54 
Værdien af en virksomhed ud fra en realoptionsmodel findes ved at tillægge identificerbare optioner 

til en værdiansættelse, baseret på eksempelvis de absolutte modeller (DCF og RIDO). 

Realoptionsmodeller kan i modsætning til de absolutte modeller, tillægge værdien af afledte 

investeringsmuligheder, hvor de absolutte modeller typisk kun værdiansætte et scenarium.  

Værdiansættelse ved en realoptionsmodel udvider således de absolutte værdiansættelsesmodeller til, 

at indregne den strategiske fleksibilitet, der måtte være for den enkelte virksomhed. Denne model og 

dermed fleksibilitet er tit anvendt i f.eks. medicinalindustrien, hvor man løbende må tage beslutninger, 

at enten at forlade et givent projekt eller skifte ressourcer under udførelsen af projektet. 

6.2. Valg af modeller 
Til værdiansættelsen af Hartmann har vi valgt de indirekte værdiansættelsesmodeller DCF og RIDO.  

De indirekte værdiansættelsesmodeller er valgt fordi vi ønsker at finde værdien til virksomheden og 

IKKE ønsker at finde værdien til egenkapitalen. Forneden er formlerne for DCF og RIDO illustreret og 

kommenteret. Herudover vil vi senere i opgaven lave en multipel analyse.  

                                                        
53 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, side 43-46 
 
54 ”Principles of corporate finance”, R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen, side 283-286. 
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6.2.1. Formlen for DCF-modellen55 
Formlen for DCF-modellen er som følger: 

 

 

  
    

     
         

 

 

   
 

       
                  

 
      

 

Hvor: 

FCFF    = DO -  NDA 

V0E           = Egenkapitalværdi 

FCFF    = Frit cash flow til virksomheden 

WACC  = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g           = Vækst i terminalperioden 

VNFF     = Nettofinansielle forpligtelser til t = 0 

 

Som det ses af ovenstående formel er DCF-modellen bygget op omkring et budget der er delt op i to 

perioder. Første del er en eksplicit budgetperiode, hvor der hvert år estimeres en resultatopgørelse, en 

balance og en cash flow opgørelse for en given periode – i denne opgave 10 år.  

Udgangspunktet for værdiansættelsen er ”going concern”, og der burde ideelt set udarbejdes et budget 

for hvert år. Da det ikke er muligt at budgettere i al evighed, tages der i stedet udgangspunkt i, at 

væksten i virksomheden på sigt vil nærme sig den generelle markedsvækst, og således fastlægges en 

terminalperiode med et budget for hvert år.  

Som tidligere beskrevet er DCF-modellen opbygget på ideen om, at al fremtidig indtjening 

tilbagediskonteres med en rente, som afspejler den underliggende risiko (WACC).  

6.2.2. Formlen for RIDO-modellen56 
 
Formlen for RIDO-modellen er som følger: 

 

  
        

     

         
 

 

   
 

       

                  
 
      

Hvor: 

                        

V0
E           = Egenkapitalværdi 

                                                        
55 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, S. 36 

 
56 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Ole Sørensen, S. 36 
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NDA0  = Nettodriftsaktiverne til t = 0 

WACC  = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g           = Vækst i terminalperioden 

VNFF     = Nettofinansielle forpligtelser til t = 0 

 

Som det ses af ovenstående formel minder RIDO-modellen en del om DCF-modellen. Der tages således 

udgangspunkt i samme to perioder – nemlig en budgetperiode og terminalperioden. Forskellen består 

i måden man opgør værdien af virksomheden på. I denne model bruger man ikke det frie cash flow i 

virksomheden, men derimod den ”overnormale” afkastningsgrad i forhold til det forventede afkast 

(WACC). Her er ideen at det ”overnormale” afkast bruges til at tilbagediskontere, for at finde 

virksomhedens værdi på tidspunkt 0.   

6.3. WACC (Weigthed Average Cost of Capital) 
WACC er forkortelsen for "Weighted Average Cost Of Capital" og vi vil i dette afsnit beregne vores 

WACC der skal bruges i den senere værdiansættelse.  

 

Tallet angiver det gennemsnitlige forventede afkast, som kræves af ejerne og långiverne ved en 

investering i virksomheden. WACC'en anvendes som diskonteringsfaktor ved vores værdiansættelse 

ud fra DCF og RIDO modellerne. 

Ved beregning af WACC er det vigtigt at kende kapitalstrukturen i virksomheden. Hartmann skriver i 

deres årsrapport 2011 at de maksimalt vil have en egenkapital på 45%57. Vores andel fremmedkapital 

er taget fra den bogførte værdi, da dette er opgjort til markedsværdi i regnskabet. Egenkapitalandelen 

har vi derimod været nød til at omregne til markedsværdi. Se bilag 7 for estimering af denne. 

 

Ovenstående fordeling har betydning for vores WACC idet renten ændre sig i forhold til vægtene. 

WACC bygger på Miller & Modigliani's teori 2, som siger at jo mere fremmedkapital man optager jo 

lavere bliver ens WACC, givet skatteskjoldet. Dette gælder dog kun i en lukket verden uden 

konkursomkostninger. Det viser sig i praksis at der også skal tages højde for konkursomkostningerne. 

Dette gør at WACC vil blive sænket i starten, men på et tidspunkt vil konkursomkostningerne opveje 

den gevinst man får fra fremmedkapitalen.58     

 

Formlen for WACC kan beskrives således: 

                     
 

 
        

 

 
     

                                                        
57 Årsrapporten 2011, side 72 
58 ”Principles of corporate finance”, R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen, side 450  
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Hvor: 

RFK  = Fremmedkapital Omkostninger  

TC= Skattesats  

F =Fremmedkapital værdi 

V = Virksomhedens Værdi 

REK = Egenkapitalens Afkastkrav  

E= Værdien af egenkapital 

 

For at estimere WACC skal vi udregne fremmedkapitalomkostningerne og egenkapitalens 

omkostninger. Dette vil vi gøre i de kommende afsnit.  

6.3.1. Egenkapitalens afkastkrav 
Egenkapitalens afkastkrav er det afkastkrav som vores aktionærer forventer at få, givet ud fra den 

enkelte virksomheds risiko. Desto højere risiko fordrer højere afkastkrav. Vi har valgt at bruge CAPM59 

til at estimere denne.  

 

Formlen for CAPM kan skrives således: 

                    

EK = 0,0169 + 0,6818 x (0,05) + 0,047 = 0,098 

Hvor: 

Rf = Risikofrie Rente 

β = Beta (systematisk Risiko) 

RM = Forventede afkast fra markedsporteføljen  

L = Likviditetspræmie (Ved en investering i mindre likvide aktier kræves typisk en likviditetspræmie)  

6.3.2. Risikofrie rente  
Den risikofrie rente er den rente som alle investorer kan placere deres investeringer 100% risikofrit 

til, Dvs. Nul - kuponobligationer, hvor der ikke er konkurs eller reinvesterings risiko og som matcher 

de pengestrømme som virksomheden genererer. Dette vil betyde at vi har flere forskellige renter, som 

gør det svært i praksis at bruge.  

Da der blandt analytikere er konsensus om at anvende en 10-årig statsobligation har vi valgt at bruge 

den 10-årige danske statsobligation 3 Stat St. 2021, som den 20/04-2012 havde en effektiv forrentning 

på 1,69 %.(ISIN DK0009922676).  

                                                        
59 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse -  en praktisk tilgang”,Ole Sørensen S. 51 
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6.3.3. βeta60    
Betaværdien udtrykker aktiens kursfølsomhed i forhold til markedsporteføljen CAPM. Beta angiver 

således, om en aktiekurs svinger mere eller mindre end markedet.  

 

Beta består af to dele, nemlig den systematiske risiko og den usystematiske risiko. Den systematiske 

risikoer er den risiko som kan diversificeres væk ved at udvide porteføljen med flere aktivklasser, 

mens den usystematisk risiko er den risiko der ikke kan fjernes ved at diversificere porteføljen.  

 

I teorien vil markedsporteføljen indeholde alle aktiver i hele verden, men da dette ikke er muligt i 

praksis, har vi valgt at benytte MSCI world Index som en approksimation til markedet.  

Formlen for βeta kan skrives således: 

 

Hvor: 

σI,M = Er kovariansen mellem markedet og virksomheden  

 σM = Er standardafvigelsen for markedet.  

 

For at estimere Beta har vi ved hjælp har Bloomberg fundet frem til en kovarians mellem Hartmann og 

OMX Copenhagen 20 index på 0,045. Tallet er fundet ud fra dagsobservationer fra den 20.april 2010 og 

frem til 23.april 2012.  

Standardafvigelsen er ligeledes fundet via Bloomberg og ligger på 0,066. Forneden er Beta for 

Hartmann regnet ud: 

  =
     

     
        

6.3.4. Risikopræmien  
Risikopræmien (        er det tillæg som investoren kræver for at investere i aktier, relativt til at 

investere i risikofrie aktiver. Denne værdi er fastsat ud fra historisk data og kan variere meget i 

forhold til den tidsperiode og deri den økonomiske situation.  

 

Jf. Ole Sørensen viser undersøgelser en historisk risikopræmie på det danske marked i perioden 1925-

1997 på ca. 3 %61. Andre undersøgelser fra nationalbanken viser imidlertid at der historisk set har 

været et risikotillæg på 5% i Danmark, i perioden 1970-200262.  

                                                        
60 ”Finansiel statement analysis”, Christian V. Petersen & Thomas Plenborg, side 313 
61 "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - Ole Sørensen" S. 52 
62 http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Risikopraemien_paa_aktier/$file/2003_kvo1_ris73.pdf 
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Vi har vurderet at en hensigtsmæssig risikopræmie på markedet fremover vil være 5 %. 

6.3.5. Likviditets præmie  
Når investorer handler mindre likvide aktier vil de normalt forlange en præmie. Dette gør de fordi der 

er en ekstra risiko ved at handle i papirer der ikke bliver omsat særlig ofte. Hartmann er et 

børsnoteret selskab og adgangen til mulige købere af Hartmanns aktier er derfor forholdsvis stor. Dog 

er aktien ikke den mest handlede på børsen, og derfor vælger vi at tillægge en likviditetspræmie til 

CAPM.  

 

Likviditetspræmien ses visse steder i litteraturen i komplementære former. En undersøgelse af afkast 

fra 1926-2007 indikerer, at man bør tillægge en præmie til CAPM estimatet på omkring 4,7%63 for 

”small cap” virksomheder, mens en anden undersøgelse af Morningstar64 kommer frem til nogenlunde 

samme estimat. Præmien skal ses som et tillæg for de yderligere risici små virksomheder er udsat for, 

og vi vælger at lægge os op af de fundne undersøgelse og estimerer en likviditetspræmie på 4,7 %.  

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at usikkerheden omkring dette likviditetstillæg til CAPM har 

meget stor betydning for den endelige værdiansættelse. Derfor vil der senere i opgaven blive foretaget 

en følsomhedsanalyse på bl.a. WACC, hvor likviditetspræmien er en af de drivende faktorer.  

6.3.6. Fremmedkapitalens omkostninger  
Den sidste del af WACC'en er fremmedkapitalens omkostningerne, hvor RFK  er udledt af Rf + 

risikotillæg . Risikotillægget kan estimeres på to forskellige måder. 

 

Hvis Hartmann havde udstedt virksomhedsobligationer kunne vi have trukket den Rf  rente fra og 

fundet risikotillægget. En anden måde kunne også havde været at se på deres kredit rating og derved 

konkludere hvad deres risikotillæg skal være ud fra Hartmanns risiko. Da denne metode ikke er mulig, 

grundet deres manglende kredit rating og obligationsudstedelser, har vi valgt at kigge på regnskabet 

og estimere tillægget ud fra dette.  

 

Vi bruger R fra nøgletalsberegningerne og tager den gennemsnitlige værdi over de tre sidste år. Det 

betyder, at vi ser på hvad Hartmann har haft af omkostninger, sammenholdt med gælden. 

Dette er dog en approksimation idet gælden ikke er en statisk størrelse, men varierer fra periode til 

periode, samt at renten heller ikke vil være konstant.   

  

                                                        
63 “ERP: Determinants, Estimation and Implications”, Damodaran, 2008, s. 33 
64 http://www.morningstar.dk/dk/news/articles/97431/Er-lav-likviditet-vejen-frem.aspx 
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RFK=(5,79+3,19+5,33)/3 = 4,769% 

6.3.7. Beregning af WACC 
Da vi nu har fundet de forskellige variable der indgår i beregningen af WACC, kan vi nu 
beregne denne. 
 

Formlen for WACC kan beskrives således: 

                     
 

 
        

 

 
     

WACC = 0,0577 x (1-0,25) x 0,478 + 0,098 x 0,521 = 0,071788 

 

Vores andel fremmedkapital er taget fra den bogførte værdi, da dette er opgjort til markedsværdi i 

regnskabet. Egenkapitalandelen har vi derimod været nød til at omregne til markedsværdi. Se bilag 7 

for estimering af denne. 

6.4. Værdiansættelse ved DCF og RIDO modellerne 
Efter at have lavet budgetteringen og estimeret WACC kan Hartmann nu værdiansættes ved hjælp af 

DCF og RIDO modellerne. I bilag 6 er opstillet estimeringerne af det fremtidige cash flow med en 

budgetperiode på 10 år, samt resultaterne af DCF og RIDO modellerne. 

 

Nedenfor er opstillet værdiansættelsen ved DCF og RIDO. Vi har valgt at bruge både FCFF og RIDO til 

kontrol af vores værdiansættelse af Hartmann. I terminalperioden antages følgende: 

 

 At terminalvæksten vokser med 2 % 

 At skattesatsen forbliver på 25 % 

 At AOH vokser med 2,5 % i både budget og terminalperiode 

 At Dirty Surplus udgør 10 mio. kr. hvert år 

 
Som det ses af tabel 18 og 19 er markedsværdien beregnet til 1.146 mio. kr. Værdien pr. aktie findes 

ved at dividere markedsværdien med den udestående aktiebeholdning på 7.015.090 stk. Værdien pr. 

aktie er således beregnet til 163,42 kr.  

 

Den teoretisk beregnede værdi af aktien den 08. marts 2012 er 163,42 kr. Den officielle lukkekurs for 

Hartmann den 08. marts 2012 var 108 kr.65, hvorfor det kan konkluderes, at den officielle aktiekurs på 

Hartmann den 08. marts 2012 er undervurderet. 

 

                                                        
65 Prime Terminal Professional 
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Tabel 18: Værdiansættelse af Hartmann ved FCFF – egen tilvirkning66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 19: Værdiansættelse af Hartmann ved RIDO – egen tilvirkning67 

Den teoretiske beregnede værdi pr. aktie er betinget af en række subjektive antagelser og derfor vil vi i 

næste afsnit lave en følsomhedsanalyse for, at belyse de faktorer der påvirker den teoretisk beregnede 

værdi. 

6.5. Følsomhedsanalyse 
Kvaliteten i den udarbejdede værdiansættelse af Hartmann er meget afhængig af de bagvedliggende 

forudsætninger. Forudsætningerne er selvsagt underlagt en vis form for usikkerhed, da der i disse kan 

forekomme en vis fleksibilitet, og det er derfor nødvendig at supplere værdiansættelsen med en 

følsomhedsanalyse.  

 

I det foregående afsnit blev Hartmanns aktiekurs bestemt på baggrund af vores udarbejdede 

basisscenarie fra DCF og RIDO modellen. Aktiekursen blev fastlagt til 163,42 ,- kr. pr. stk., hvilket 

svarer til en præmie på ca. 52 % sammenlignet med den officielle markedskurs den 08.marts 2012. 

 

Følsomhedsanalysen tager udgangspunkt i basisscenariets budget, hvorefter en enkelt variabel 

ændres, mens alle andre parametre holdes konstante. De relevante variable vi har valgt at måle på er 

WACC, OMS, AOH og OG.  

 

                                                        
66 Bilag 6 – Budget/terminal periode samt DCF og RIDO 
67 Bilag 6 – Budget/terminal periode samt DCF og RIDO 

Værdiansættelse af Hartmann ved FCFF  
Værdi af FCFF 494,59 DKK 0,43 
Terminal værdi  852,49 DKK 0,74 
NFF 200,70 DKK -0,17 
Værdi af Hartmann  1.146,39 DKK 
Antal aktier  7.015.090 stk. 
Værdi pr. aktie  163,42 DKK 

Værdiansættelse af Hartmann ved RIDO  
Værdi af RIDO 218,25 DKK 0,19 
Terminal værdi  367,93 DKK 0,32 
NDA 760,90 DKK  0,66 
NFF 200,70 DKK -0,17 
Værdi af Hartmann  1.146,39 DKK 
Antal aktier  7.015.090 stk. 
Værdi pr. aktie  163,42 DKK 
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Følsomheden vil blive målt ud fra terminalperioden, idet denne udgør ca. 74 % af den beregnede 

Enterprise value for DCF modellens vedkommende. RIDO modellen er lidt anderledes idet den største 

del af værdien kommer fra nettodriftsaktiver, men da disse ikke påvirkes af vores WACC og øvrige 

valuedrivere, vælger vi at udelade disse. Derfor udgør terminalperioden ca. 63 % i RIDO modellen.  

Nedenstående figur 17 viser ændringen i aktiekursens værdi ved en ændring i de fire forskellige 

parametre.  

 

Følsomhedsanalyse for Hartmann 

 

Figur 17 : Følsomhedsanalyse – egen tilvirkning68 

6.5.1. Følsomhedsanalyse ved ændring i OMS69 
Som det kan ses af figur 17 vil en ændring i omsætningen ikke havde den store betydning for 

aktiekursen på Hartmann. Ved en stigning på 10 % af den samlede omsætning vil aktiekursen kun 

stige til 163,9, mens et fald i omsætning på 10 % vil resultere i en aktiekurs på 163,1. Forskellen 

mellem de to aktieværdier svarer i dette tilfælde til en værdi på ca. 5,6 mio. kr. i markedsværdi for 

Hartmann. 

6.5.2. Følsomhedsanalyse ved ændring i WACC70 
Ved en ændring i WACC ses det af figur 17 at have en signifikant betydning for aktiekursen på 

Hartmann. En stigning på 10 % af den samlede WACC vil således resultere i en aktiekurs på 195,3, 

mens et fald i WACC på 10 % vil resultere i en aktiekurs svarende til 139. Forskellen mellem de to 

aktieværdier svarer i dette tilfælde til en værdi på ca. 395 mio. kr. i markedsværdi for Hartmann. 

6.5.3. Følsomhedsanalyse ved ændring i AOH71 
Som det ses af figur 17 vil en ændring i aktivernes omsætningshastighed have en meget lille betydning 

for den samlede aktiekurs. En stigning på 10 % i aktivernes omsætningshastighed vil således resultere 

                                                        
68 Bilag 8 - Følsomhedsanalyse 
69 Bilag 8 - Følsomhedsanalyse 
70 Bilag 8 - Følsomhedsanalyse 
71 Bilag 8 - Følsomhedsanalyse 
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i en samlet aktiekurs på 165, mens et fald på 10 % vil resultere i en aktiekurs på 161. Forskellen målt 

på markedsværdi svarer således kun til en værdi på ca. 28 mio. kr.  

6.5.4. Følsomhedsanalyse ved ændring i OG72 
Når vi kigger på Hartmanns evne til generere overskud kan vi af figur 17 aflæse, at en stigning på 10 % 

i overskudsgraden vil resultere i en aktiekurs på 179,6, mens et fald på 10 % i overskudsgraden vil 

resultere i en aktiekurs på 147,2. Forskellen mellem de to aktieværdier svarer i dette tilfælde til en 

værdi på ca. 227 mio. kr. i markedsværdi for Hartmann.  

6.5.5. Sammenfatning af følsomhedsanalysen 
I vores følsomhedsanalyse har vi set at de faktorer der påvirker aktiekursen mest ved vores 

værdiansættelsen er WACC og OG.  

 

Som tidligere beskrevet er specielt diskonteringsfaktoren WACC følsom. Denne er et udtryk for det 

vægtede gennemsnitlige afkastkrav på gælden og egenkapitalen. Afkastkravet til egenkapitalen 

bestemmes, ud fra CAPM modellen og estimationen  af beta. Beta er et udtryk for den systematiske 

risiko, der knytter sig til aktien, og er derfor det underliggende parameter bag ejernes afkastkrav.  

Den anden underliggende faktor der påvirker WACC er afkastkravet på gælden. Låneomkostningerne 

er en funktion af Hartmanns kreditrating blandt banker og finanshuse, men da Hartmann ikke har 

udstedt obligationer fandt vi denne ved at bruge R fra vores nøgletalsberegninger, ved at se på hvad 

Hartmann har haft af omkostninger på deres gæld de seneste år. Kombinationen af beta og 

låneomkostningerne for Hartmann udgør den primære følsomhed i WACC.  

 

Analysen bekræfter vores tidligere postulat om, at de anvendte modeller er yderst følsomme overfor 

for selv de mindste udsving i inputvariablene, herunder særligt WACC. 

6.6. Multipel analyse73 
Som tidligere beskrevet er formålet med brugen af multiple ikke at værdiansætte ud fra multiple 

alene, men at anvende estimaterne som et markedsbaseret supplement til DCF og RIDO modellerne.  

 

Multiple tager højde for udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet, fordi de beregnes som aktiekursens 

størrelse i forhold til indtjeningen. Multiplerne skaber dermed viden om prisniveauet blandt 

Hartmann og sammenlignelige selskaber på aktiemarkedet.  

 

Nedenfor ses vores multipel analyse af Hartmann i forhold til vores udvalgte Peer gruppe. 

                                                        
72 Bilag 8 - Følsomhedsanalyse 
73 "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - Ole Sørensen" S. 30-33 
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Hartmanns Peer group 

 Netto 
omsætning 

Overskud 
før ekstra 
ordinære 

omk. 

Bogført 
værdi af 

egenkapital 

Markedsværdi P/S P/E P/B 

Huhtamaki 
Oji 

2.043,60 
EUR 

120,60 
EUR 

805 EUR 1.276,09 EUR 0,62 10,58 1,59 

Bemis Co. 5.322,67 
USD 

289,52 
USD 

1.592 USD 3.345,28 USD 0,63 11,55 2,10 

Packaging 
Corp 

2.620,11 
USD 

243,50 
USD 

928,91 USD 292,27 USD 0,11 1,20 0,31 

Greif Inc. 4.247,95 
USD 

337,09 
USD 

1.235,35 
USD 

1.362,41 USD 0,32 4,04 1,10 

Gennemsnit 
Multiple 

    0,421 6,844 1,276 

Tabel 20: Hartmanns Peer gruppe – egen tilvirkning.74 Alle tal er i mio. 

 
Som det ses af ovenstående figur er selskaberne i Hartmanns Peer gruppe forholdsvis forskellige på 

både omsætning, markedsværdi etc. Dette kommer specielt til udtryk i vores fundne multipler. 

 

Markedsværdien på de forskellige selskaber i Hartmanns Peers er fundet ud fra lukkekursen den 27. 

april 2012.  

 

Ved hjælp af de fundne gennemsnitlige multipler har vi nu kunne værdiansætte Hartmann. Den fundne 

værdi ud fra multipelanalysen ses i nedenstående tabel. 

 
Multipelanalyse for Hartmann 

 
Tabel 21: Multipel analyse – egen tilvirkning75 

                                                        
74 Bilag 9 - multipelanalyse 
75 Bilag 9 - multipelanalyse 

 Hartmann   Multiple  Værdi Hartmann  

Netto omsætning 1488,1 x 0,421 626,94 mio. kr. 

Overskud før ekstra ordinære 
omk. 

123,50 x 6,844 845,29 mio. kr. 

Bogført værdi af egenkapital 560,2 x 1,276 714,68 mio. kr. 

Gennemsnits værdi    728,97 mio. kr. 
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Sammenligner vi ovenstående fundne markedsværdier med den aktuelle markedsværdi på Hartmann 

750,61 mio. kr.76 kan vi se at ud fra en multipelanalyse er Hartmanns markedsværdi på nuværende 

tidspunkt en smule overvurderet.  

 

Hartmanns Peer gruppe er både lille og ligeledes relativ uhomogen, idet de øvrige selskaber i Peers 

bl.a. har en væsentlig større omsætning og bredere produktsortiment. Til trods for dette, er 

multiplerne den bedste tilgængelige information til formålet, hvorfor vi vælger at støtte vores analyser 

til disse. 

7. Fairness opinion 
Med udgangspunkt i vores fundne aktiekurs ved hjælp af DCF og RIDO modellerne, samt multipel 

analysen, vil vi i dette kapitel forsøge at kaste lys over købstilbuddet afgivet af Lactosan-Sanovo 

Holding A/S og hvorfor Hartmanns bestyrelse  anbefalede deres aktionærer at beholde deres aktier. 

Ydermere vil vi forsøge at give vores bud på en ”Fairness opinion” baseret på vores teoretisk fundne 

markedsværdier, samt om eventuelle øvrige interesserede købere ville kunne påvirke købsprisen og 

dermed ”Fairness opinionen”. 

 

7.1. Købstilbud på Brdr. Hartmann77 
I juli måned 2011 opnåede Thornico A/S og hermed nærtstående parter en andel på 28,95 % af 

aktiekapitalen gennem erhvervelse af aktieposter fra de tidligere storaktionærer ATP og EDJ-Gruppen.  

Den 22. november fremsatte Lactosan-Sanovo Holding A/S (Datterselskab i Thornico koncernen) et 

frivilligt købstilbud på 95,- kr. per aktie til aktionærerne i Brdr. Hartmann A/S.  

Den 23. november kunne Lactosan-Sanovo Holding meddele, at selskabet havde modtaget gyldige 

accepter for i alt 0,04 % af den samlede aktiekapital og derefter besad 33,37 % af den samlede 

aktiekapital.  

 

I henhold til § 14 stk. 1, i Overtagelsesbekendtgørelsen skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, som 

gøres til genstand for et offentligt købstilbud, udarbejde en redegørelse indeholdende bestyrelsens 

holdning til konsekvenserne af købstilbuddet for alle selskabets interesser. Denne proces omfatter 

både strategiske parter og finansielle investorer.  

 

                                                        
76 Prime Terminal Professional 
77 http://hugin.info/2034/R/1566263/486355.pdf, Redegørelse fra bestyrelsen i Brdr. Hartmann A/S 

http://hugin.info/2034/R/1566263/486355.pdf
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Købstilbuddet fra Lactosan-Sanovo Holding A/S fik bestyrelsen i Hartmann til at iværksætte en proces, 

som havde til formål at undersøge, hvilken fremtidig løsning, der er den bedst mulige for Hartmann og 

dens interessenter.  

 

Til brug for sin vurdering af købstilbuddet fra et finansielt synspunkt, har bestyrelsen i Hartmann 

modtaget rådgivning fra SEB Enskilda.  

SEB Enskilda har assisteret bestyrelsen med vurderingen af købstilbuddet og vurderede på basis af de 

foreliggende forventninger til Hartmanns finansielle udvikling, samt de sædvanlige anerkendte 

værdiansættelsesmetoder, at købstilbuddet fra et finansielt synspunkt ikke afspejlede Hartmanns 

aktuelle markedsværdi. 

 

På baggrund af blandt andet den finansielle vurdering, samt en række andre punkter bekendtgjorde 

bestyrelsen i Hartmann, at man anbefalede sine aktionærer IKKE at acceptere købstilbuddet.  

 

Som led i vores ”Fairness opinion” til Hartmanns bestyrelse har vi foruden vores absolutte 

værdiansættelses modeller (DCF og RIDO) og multipel analysen, valgt at kigge på muligheden for en 

eventuel anden køber.78 

 

Efter Hartmanns egen fondsbørsmeddelelse79 den 16. december 2011, samt informationer baseret på 

interview med Michael Rohde Pedersen, har vi valgt at kigge på muligheden for en overtagelsen af 

Hartmann fra en kapitalfond. 

 

Da LBO transaktioner typisk er karakteriseret ved nogle andre forudsætninger i forbindelse med en 

overtagelse af en virksomhed, har vi i næste afsnit valgt, at beskrive kapitalfondene og hvordan de 

opererer. 

7.2. Private Equity-fonde 
Betegnelsen Private Equity bruges generelt om investering af risikovillig kapital, som stilles til 

rådighed mod en til gengæld unoteret aktiepost i virksomheden. Kapitalfonde er kendetegnet ved at 

investere i virksomheder der er i vækst og på vej igennem en modningsfase med det formål at 

videreudvikle virksomheden med henblik på et fremtidigt salg.  

 

Kapitalfondene er typisk kendetegnet ved følgende karakteristika80: 

                                                        
78 http://borsen.dk/nyheder/topnyhed/artikel/1/221835/brdr_hartmann-top_i_kamp_mod_stadil.html 
79 http://www.hartmann.dk/Investor/Company%20Announcements.aspx 
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1. Aktivt ejerskab i alle virksomhedens beslutninger – hvilket betyder tættere kontakt mellem 

ejere og ledelse, store udskiftninger i bestyrelsen, løbende kontakt mellem bestyrelsen og den 

daglige ledelse med fokus på den valgte strategi i virksomheden. 

2.  Privat ejerskab – hvilket betyder at såfremt den overtagne virksomhed er børsnoteret vil den 

straks blive afnoteret. 

3. Høj gældsfinansiering – opkøb af portefølje virksomheder finansieres med en høj gældsandel. 

4. Incitamentsaflønning – ledelsen i den overtagne virksomhed tilskyndes at investere deres egne 

penge i virksomheden for at skabe incitamenter til at videreudvikle virksomheden gennem en 

andel af det fremtidige resultat. 

5. Exit strategi – kapitalfonden ejer porteføljevirksomheden i en begrænset periode som typisk er 

3-7 år. 

 

Investeringer i Private Equity kan enten foregå via direkte investeringer i en kapitalfond eller via en 

investering i en fond af fonde. Ved investering i en fond af fonde udvælges hvilke kapitalfonde der skal 

gives kapitaltilsagn til, som igen investerer i de underliggende porteføljevirksomheder. Investeringer 

via en fond af fonde har den fordel, at det er med til at formindske investorernes risiko, men på den 

anden side er der en del ekstra omkostninger forbundet ved at investere gennem denne kanal. 

 

Figur 18: Kapitalfonde og fond af fonde – egen tilvirkning 

 

7.3. Hvordan opererer en Private Equity-fond81 
 
Investeringsselskabet er den juridiske enhed, der udgør selve kapitalfonden og dermed den enhed, 

hvor investorernes penge indskydes og pengene om muligt udbetales fra ved køb af en given 

investering. I Danmark indsamles kapital fra investorerne ved, at en eller flere erfarne 

                                                                                                                                                                                        
80 Udvalgte slides fra undervisningen i valgfaget Private Equity 
81 Udvalgte slides fra Kromann Reumert 



69 
 

investeringsrådgivere samlet i et managementselskab ”overtaler” en række investorer til at investere i 

et selskab – typisk et kommanditselskab, som herefter administreres af managementselskabet.  

 

Kapitalfondenes opbygning 

 

Figur 19: Organiseringen af kapitalfonde og deres investeringer82 

Når porteføljevirksomhederne er udvalgt sker overtagelsen af disse ved at der bliver oprettet et 

holdingselskab (Holding 1), hvor kommanditselskabet indskyder den indhentede egenkapital fra 

investorerne og ledelsen bag ved fonden. Derudover oprettes endnu et holdingselskab (Holding 2), 

hvor egenkapitalen fra Holding 1, samt den kapital der er rejst til overtagelsen gennem 

fremmedkapital indskydes. Holding 2 foretager formelt opkøbet af porteføljevirksomheden.  

 

Som illustreret i figur 19 investerer managementselskabet på vegne af investorerne, der har indskudt 

kapital i kommanditselskabet. Investorerne ”overtales” typisk til at investere i fonden gennem et 

skriftligt informationsmemorandum. Et sådant informationsmemorandum indeholder typisk en 

beskrivelse af fondens investeringsstrategi, planlagte ledelse og investeringsvilkår. 

Managementselskabets fornemmeste opgave er at opnå det højest mulige afkast til investorerne. Dette 

sker ved køb og salg af virksomheder, finansieringsteknikker som f.eks. kan være en ændring i 

kapitalstrukturen for selskabet. Endvidere skal managementselskabet aflægge rapport, om hvordan 

                                                        
82 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl. – Private Equity i Danmark 
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det går med fonden til investorerne. Rapporten giver investorerne mulighed for at følge med i fondens 

samlede økonomiske performance samt en generel beskrivelse af investeringerne.  

 

Investorernes tillid til kapitalfonden er af signifikant betydning og kommer an på 

managementselskabets erfaring, kompetencer og tidligere performance. Kapitalfonde samarbejder tit 

med eksterne konsulenter fra blandt andet investeringsbanker og Corporate Finance afdelinger i 

forbindelse med opgaver, som eksempelvis due diligence, værdiansættelse og strategisk udvikling af 

porteføljevirksomhederne.   

 

Managementselskabet skal naturligvis også belønnes for deres arbejde og have dækket deres 

omkostninger til at drive fonden. Størrelsen af honorar afhænger blandt af om der er tale om en 

direkte investering eller via en fond af fonde. De fleste fonde tager typisk et honorar på omkring 1,5 

procent og op til 2 procent83. 

7.3.1. Levetid og investeringsperiode 

Hele formålet med kapitalfondene er at investere i en eller flere porteføljevirksomheder og udvikle 

disse med henblik på et fremtidigt salg med fortjeneste. Derfor vil der typisk være en given levetid for 

kapitalfondene som på forhånd er aftalt med investorerne. Den typiske investeringsperiode for 

investorer i kapitalfonde er typisk 10-12 år. Kapitalfondenes levetid kan dog blive forlænget, hvis der 

er uafsluttede investeringer, eller hvis det er umuligt at foretage en exit med fortjeneste inden for den 

oprindelige aftalte levetid. Ingen af parterne er således interesserede i, at afhænde en virksomhed, så 

den samlede investering giver underskud. 

 

Kapitalfondenes levetid er typisk delt op i stadier, så investorerne kan holde øje med fondens 

fremskridt og dermed den investerede kapital.  

 

Det første stadie varer typisk op til 2 år og det er i dette stadie, at fundraisingen fra investorerne sker. I 

løbet af fundraising stadiet udarbejdes bl.a. kontrakter og der forhandles med potentielle investorer.  

 

Andet stadie varer 3-6 år og det er her, at identifikationen af porteføljevirksomhederne, indbetalingen 

af kapital fra investorerne og selve investeringerne i porteføljevirksomhederne finder sted.  

 

Det tredje og sidste stadie varer 3-7 år og kaldes ”exit stadiet”. Exit betegner situationen, hvor 

managementselskabet involverer sig i den overordnede ledelse af porteføljevirksomheden, med 

                                                        
83 Ole Mikkelsen (SPEARS) – udvalgte slides fra faget Private Equity  
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henblik på at videreudvikle virksomheden, så værdien af virksomheden stiger frem mod et kommende 

salg eller børsnotering efterfulgt af udlodning af provenuet til investorerne og til sidst likvidation af 

kommanditselskabet. 

7.3.2. Porteføljevirksomheder 

For en given virksomhed kan formålet med at blive opkøbt af en kapitalfond være at opnå finansiering 

af omstruktureringer eller ejerskifte. Virksomheden har naturligvis også andre alternative 

finansieringsmuligheder, men hvis der er tale om en nødlidende virksomhed, vil et opkøb fra en 

kapitalfond oftest være det eneste alternativ, idet andre finansieringsvirksomheder vil sætte 

spørgsmålstegn ved kreditværdighed og derfor typisk vil stille sig på hælene eller kræve en betydeligt 

højere risikopræmie.  

 

Opkøbet af virksomheden sker ved at kapitalfonden får fuld kontrol over porteføljevirksomheden, 

således at den kan iværksætte de strategiske tiltag/ændringer der kan være nødvendige for at sikre en 

værdiskabelse.  

 

Selve udvælgelsen af en porteføljevirksomhed sker på baggrund af flere faktorer og de hyppigste 

faktorer er:  

 

 Stabil indtjening (Cash flow) 

 Lavt gældsniveau  

 Stabil og erfaren ledelse 

 Mulighed for vækst til globalt niveau.  

Virksomheder i vækst eller i modningsfasen har som regel et positivt cash flow, idet de som regel 

besidder en stabil indtjening og derfor er i stand til at betale deres kreditorer. Et stabilt cash flow er 

med til at sikre at virksomheden kan betale deres gæld hvad angår både renter og afdrag på de 

fordringer virksomheden nu engang måtte have.  

 

På trods af positive cash flows og de fordele der følger med dette, kan virksomheder alligevel få brug 

for ekstern kapitaltilførsel, f.eks. i forbindelse med generationsskifte kan der være behov for at få 

tilført kapital for at erhverve den eksisterende ejers ejerandel. Overtagelsen af porteføljeselskabet 

finansieres ofte gennem en betydelig gældssætning af selskabet efter overtagelsen, hvilket er 

forbundet med øget finansiel risiko og kan være med til at forringe virksomhedens indtjening og 
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dermed cash flowet, hvorfor der er rejst en debat om konsekvenserne heraf for de opkøbte 

virksomheder.  

Kapitalfondenes formål er kort sagt at skabe merværdi for deres investorer ved at overtage kontrollen 

i den opkøbte virksomhed. Dette mål forsøges opnået gennem aktivt ejerskab med virksomheden samt 

finansiel gearing, da de fleste LBO transaktioner er karakteriseret ved høj andel af fremmedkapital.  

 

For at forstå hvorfor kapitalfondene typisk anvender en høj anden af fremmedkapital har vi valg at 

inddrage de mest relevante finansielle teorier, der kan hjælpe til forståelse og diskussion af hvordan 

kapitalfondene opererer og på sigt potentielt kan skabe værdi for deres investorer. 

7.4. Kapitalstruktur 

En virksomheds grundlæggende ressourcer er strømmen af kapital (cash flow) genereret af aktiverne. 

Hvis en virksomhed er finansieret udelukkende af egenkapital vil alt cash flow tilfalde aktionærerne, 

men hvis virksomheden har såvel både egenkapital og fremmedkapital, vil betalingsstrømmen blive 

opdelt til långiver og en mere risikobetonet betalingsstrøm til aktionærerne.  

 

Den finansielle teori vedrørende kapitalstruktur tager udgangspunkt i de mest anerkendte milepæle 

for finansieringsteori opkaldt efter ophavsmændene til teorien Miller & Modigliani (M&M)84. Ifølge 

M&M proposition I vil en virksomheds investeringsbeslutninger i en perfekt verden85 være uafhængigt 

af dens finansieringsbeslutninger og dermed vil virksomhedens markedsværdi være uafhængig af 

dens valg af kapitalstruktur86. Selskabets værdi vil være afhængigt af cash flow fra selskabets aktiver, 

kalkulationsrenten som afhænger af risiko på aktiver og intet andet. 

 

Under M&M I antagelser er virksomhedens og investorernes gæld perfekte substitutter og de enkelte 

investorer kan omkostningsfrit modvirke selskabets finansieringsbeslutninger, såfremt disse ikke er i 

overensstemmelse med deres ønsker. Da selskabet dermed ikke kan tilbyde noget, som de enkelte 

investorer ikke på egen hånd omkostningsfrit kan gøre, er selskabets kapitalstrukturbeslutninger 

irrelevant i en værdimæssig sammenhæng.  

 

Dog skal man huske på, at i virkelighedens verden er et kapitalmarked velfungerende, men ikke 

perfekt. Det betyder at nogle af antagelserne foroven ikke holder i virkeligheden, herunder blandt 

                                                        
84 Brealey m flere ”Principles of Corporate finance” kap. 18 
85 ”Perfekt verden” – det antages, at der ingen skatter er, ingen omkostninger ved en konkurs, ingen arbitrage 
muligheder, ingen asymmetrisk information, ændringer i kapitalstrukturen påvirker ikke selskabets operative 
enheder mv. 
86 Brealey m flere: Principles of Corporate finance kap. 18 
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andet betaling af skat. Inddragelse af skat i et ellers perfekt marked bevirker, at ledelsens valg af 

kapitalstruktur har betydning for virksomhedens markedsværdi. Dette hænger sammen med at 

virksomhedens rentebetaling til fremmedkapital er fradragsberettiget, mens aktieavance ikke er det. 

En gældsfinansieret virksomhed vil nu kunne fratrække renter i skat og dermed opnå et 

renteskatteskjold, hvilket betyder at fremmedkapital vil blive foretrukket frem for anvendelse af 

aktiekapital. Ved at øge selskabets fremmedkapital kan selskabet mindske skattebetalingen, idet 

renteudgifterne kan fratrækkes og dermed øge selskabets totale værdi. Selskabets gæld og 

investorernes gæld er dermed ikke længere perfekte substitutter, hvorfor selskabets kapitalstruktur 

ikke længere er irrelevant i en værdimæssig sammenhæng.  

 

Den optimale kapitalstruktur ifølge M&M I med selskabsskat, vil derfor være en gældsandel på 100 % i 

forhold til M&M I uden selskabsskat, da selskabet nu kan skabe værdi såvel ved 

investeringsbeslutninger som ved finansieringsbeslutninger, hvorfor kapitalstrukturen pludselig 

bliver af signifikant betydning. 

 

Effekten af den finansielle gearing er, at man udnytter skatteskjoldet for at reducere i WACC, hvilket 

naturligvis også er forbundet med en finansiel risiko. 

 

Ved en højere finansiel gearing øges udsvingene i EPS87 og ROE grundet følgende88: 

 

 Når gældsandel vokser øges samtidig finansielle udgifters andel af resultatet  

 I et godt år vil virksomheden betale renteudgifterne og udlodde den resterende del af 

indtægten til aktionærerne.  

 I et dårligt år er de finansielle udgifter uændrede, og der vil kunne udloddes mindre til 

aktionærerne.  

Som konsekvens vil egenkapitalomkostningen stige, når gearingen øges, idet den systematiske risiko 

vil vokse i takt med, at gearingen bliver større. Den systematiske risiko deles op i den driftsmæssige 

risiko og den finansielle risiko og det er den finansielle risiko vi ønsker at belyse forneden. 

7.4.1. Trade off theory:89 

Den øgede gæld i virksomheden vil medføre risiko for konkursomkostninger, hvorfor disse ligeledes 

må tages med i betragtningerne omkring, hvordan kapitalstrukturen i virksomheden skal se ud.  

                                                        
87 EPS – Earnings per share. EPS = Overskud / Antal aktier 
88 Brealey m flere: Principles of Corporate Finance kap. 18 
89 Brealey m flere: “Principles of corporate finance” kap 19. S. 515 
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Dette giver anledning til at inddrage den statiske afvejningsteori (Trade of theory), der påpeger at 

selskabet vælger en ønsket gældsandel ved at afveje skattefordelen ved optagelse af fremmedkapital, 

mod omkostninger ved finansielle vanskeligheder. Der er således både fordele og ulemper ved at have 

gæld.  

Fordelen er som nævnt skatteskjoldet og ulempen er omkostningerne ved finansielle vanskeligheder. 

Virksomhedens ledelse skal vælge den gældsandel der maksimerer virksomhedens værdi.  

 

Trade off Theory 

 

Figur 20 - Trade Off Theory – egen tilvirkning 

Figur nummer 20 viser, at ifølge afvejningsteorien vil virksomhederne finde deres optimale 

kapitalstruktur ved at afveje gevinsten ved gælden i form af skatteskoldet og omkostningerne ved 

gælden.  

Virksomhederne har dog forskellige profiler afhængigt af, hvilken type aktiver de besidder og dermed 

evnen til at udnytte skatteskjoldet. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er opmærksom på udviklingen af 

virksomhedernes gæld ved at sørge for, at sandsynligheden for omkostningerne ved finansielle 

vanskeligheder ikke stiger alt for hurtigt. Med andre ord undgå at virksomheden ender i en situation, 

hvor de ikke selv kan klare forpligtigelserne overfor kreditorer og det vil ende i en konkurs.  

 

Den statiske afvejningsteori er i stand til at forklare branche forskelle i kapitalstrukturen, men 

forklarer dog ikke, hvorfor nogle af de mest rentable virksomheder inden for bestemte brancher 

benytter meget lidt fremmedkapital og dermed undlader at opnå et renteskatteskjold. 
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7.4.2. Hakkeordensteorien (The Pecking Order Theory)90 

Forklaringen til hvorfor de mest rentable virksomheder typisk ikke benytter sig af en høj gearing og 

dermed et renteskatteskjold bliver redegjort i hakkeordensteorien. De mest rentable virksomheder i 

en branche låner generelt mindst, fordi de ikke behøver ekstern finansiering til deres projekter.  

Teoriens forklaring er baseret på, at der er en række asymmetriske informationer mellem ledelsen i 

virksomheden og investorerne.  

 

1. Virksomheden anvender først interne midler til finansiering af projekter, som f.eks. likvide 

midler, let omsættelige værdipapirer etc.  

2. Hvis virksomheden ikke kan dække sit kapitalbehov ved hjælp af interne midler alene, så 

udstedes gæld (Virksomhedsobligationer) 

3. Som en sidste udvej udstedes egenkapital. De færreste virksomheder ønsker dette da det vil 

påvirke virksomhedens aktiekurs negativt. 

 

Der er flere fordele ved at anvende interne midler til finansiering: 

 

 Ingen udstedelses omkostninger 

 Hurtigere og undgår offentlig bevågenhed 

 Undgår snærende kreditorer 

 ”Finansiel slack” foretrækkes da det giver en bedre fleksibilitet til at investere såfremt en god 

mulighed skulle byde sig. 

7.5. Hvordan skaber kapitalfondene værdi 

Som tidligere nævnt er målet at skabe et højt afkast til investorerne via værdiskabelse i 

porteføljevirksomhederne.  

 

Når man skal vurdere værdiskabelse ved køb af en porteføljevirksomhed, tages der udgangspunkt i de 

forskellige stadier som er nævnt tidligere i opgaven. Værdiskabelsen afhænger således af, om der 

bliver taget de rigtige og relevante værdi skabende beslutninger i forhold til de enkelte stadier91. 

 

Selve værdiansættelsen af porteføljevirksomheden spiller en stor rolle i løbet af det første stadie, idet 

porteføljevirksomhedens købspris er afgørende for alle de fremtidige værdiansættelser. Herudover 

                                                        
90 Brealey m flere: ”Principles of corporate finance” kap. 19 s. 517 
91 Berg A. & Gottschalg: ” Understanding Value Generration in Buyouts”. S. 5 
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skal managementselskabet i slutningen af opkøbsfasen træffe beslutninger vedrørende den før 

omtalte kapitalstruktur i porteføljevirksomheden, udarbejdelse af incitamentssystemer m.m.  

 

I ”Exit stadiet” sker videreudviklingen af porteføljevirksomheden samt afhændelse af denne. For 

investorerne er denne fase det mest afgørende, idet det reelt set er her de får realiseret deres 

indtjening. Udarbejdelsen af exit strategien sker typisk meget tidligt i forløbet, da denne ofte har 

betydning for strategiplanlægningen i porteføljevirksomhedens levetid.  

7.5.1. Due Diligence92 

Denne proces danner baggrunden for udpegningen af en porteføljevirksomhed. I løbet af due diligence 

processen foretager kapitalfonden analyser af offentligt tilgængelig information om 

porteføljevirksomheden, så som regnskaber, børsmeddelelser etc. For at sikre sig en så valid analyse 

som muligt er det som regel ikke nok kun at kigge på offentligt tilgængelig information, da dette som 

regel kun indeholder kvantitative oplysninger. Det er derfor uhyre vigtigt at kapitalfondene dykker 

længere ned og analyserer tallene og forudsætninger meget grundigt. Dette gøres ved at analysere 

virksomhedens historiske regnskaber, fastsættelse af planer, budgetter og markedsanalyser, nøjagtig 

på samme måde som vi har valgt at gøre ved vores værdiansættelse af Hartmann. Markedsanalyserne 

indebærer dog typisk også juridiske og skattemæssige forhold, som vi har valgt at undlade i vores 

analyse af Hartmann. 

 

Udover den analytiske tilgang inddrager due diligence processen også de finansierende banker, da de 

er interesserede i at vide, hvor stort et lån der skal stilles til rådighed for transaktionen. Due diligence 

processen er tit lige så vigtig for bankerne, som den er for selve kapitalfonden, idet de involverede 

banker udfærdiger et ”Term sheet” for den kapital de stiller til rådighed. ”Term sheet” indeholder 

blandt meget andet de finansielle ”Covenants” der lægges til grundt for lånet hos den givne bank. 

 

Der findes forskellige måder at udføre en due diligence på, men grundlæggende skelnes der mellem tre 

metoder93.  

 

 Ekspert metoden, hvor køberselskabets ledelse er den drivende kraft 

 Teammetoden, hvor et team af specialister samles ved hver overtagelse af en 

porteføljevirksomhed 

                                                        
92 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 41 
93 Spliid, Robert. ”Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 45 
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 Afdelingsmetoden, hvor selskabets M&A - afdeling er ansvarlig for analysen af alle 

overtagelser.   

Da kapitalfonde lever af overtagelser anvender de oftest teammetoden. I bund og grund handler det 

om at finde en virksomhed, som er mere værd end aktiemarkedet vurderer den til at være værd.  

Da kapitalfondene analyserer virksomheden fra a til z, gør det dem forhåbentlig i stand til at finde 

undervurderede selskaber og valuedrivere i det enkelte selskab. Det er kapitalfondenes evne til at 

udnytte markedets ineffektivitet ved at spotte undervurderede virksomheder der er med til at skabe 

en værdi.  

En succesfuld due diligence proces handler ikke blot om at værdiansætte maskiner, bygninger og 

varelagre. Det handler i lige så høj grad om at bedømme kvalifikationer og motivationen blandt 

medarbejderne, som i mange tilfælde kan være virksomhedens vigtigste råstof. 

7.5.2. Finansiel gearing 

Som tidligere nævnt sker den største del af finansieringen af PE-investeringer ved gældssætning, 

hvorfor kapitalstrukturen spiller en afgørende rolle for investeringer i kapitalfonde.  

Valget af kapitalstruktur skal sikre, at der skabes merværdi for investorerne og sker allerede i det 

første stadie, når kapitalfondene skal planlægge udviklingen i selskabets fremtidige cash flow.  

En ændring i kapitalstrukturen, som følge af en høj gældssætning, er med til at sikre kapitalfondene, at 

ledelsen i de opkøbte virksomheder kan videreudvikle virksomheden og forhåbentlig skabe bedre 

resultater. Det kræver selvfølgelig hele tiden en opvejning af gældssætning, kontra omkostningerne 

ved finansielle vanskeligheder. Træffer kapitalfonden ikke de rigtige beslutninger kan det i sidste ende 

betyde, at det er investorerne der taber penge som følge af, at der i en situation med risiko for konkurs 

bliver truffet beslutninger der ikke altid er til investorernes fordel. 

7.5.3. Aktivt ejerskab 

I exit stadiet udøver kapitalfonden aktivt ejerskab på vegne af investorerne og udvikler 

virksomhederne med henblik på et fremtidigt salg. Aktivt ejerskab indebærer, at fonden ud over at 

stille kapital til rådighed, samarbejder aktivt med virksomhedens bestyrelse og ledelse om 

virksomhedens videreudvikling. 

 

For at tiltrække investorer og undgå interessekonflikter er det typisk et krav for investorernes side, at 

de ansatte i managementselskabet, og den overtagne virksomheds ledelse medinvesterer i opkøbet af 

virksomheden. Dette er for at sikre at virksomhedens ledelse gør sit ypperste for at skabe gode 

resultater. Dermed skabes samme interesse om at pleje kapitalfondens interesser gennem en 
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videreudvikling af virksomheden, med henblik på at modtage en gevinst for arbejdet, hvilket i sidste 

ende også vil komme investorerne til gode. 

7.6. Sammenfatning 
I ovenstående afsnit blev kapitalfonde, måden de opererer og teoretisk skaber værdi på gennemgået. 

Analysen viste at der er flere forskelle på at blive opkøbt af en industriel køber eller en kapitalfond. 

 

De væsentligste fordele ved at have en kapitalfond som ejer er: 

- Kapitalfonde har typisk nemmere adgang til kapital. 

- Større bevægelsesfrihed i virksomheden grundet adgang til kapital. 

- Kompetencen i tilkøb/frasalg af aktiviteter eller virksomheder er stor og kan være vigtig i 

udviklingen af virksomheden. 

- Stort fokus på aktivt ejerskab, udvikling og vækst. 

De væsentligste ulemper ved at have en kapitalfond som ejer er: 

- For høj andel af fremmedkapital øger sandsynligheden for finansielle vanskeligheder.  

- Tidsbegrænset ejerskab kan skabe utryghed i blandt medarbejdere og investorer. 

- Kan være vanskeligt at forstå kapitalfondens interne politiske logik. Virksomheden kan ende 

som brik i et større spil sammen med andre porteføljeinvesteringer. 

- Mangel på teknisk ”Know how” for den enkelte branche? 

 

Gennemgangen af hvad der karakteriserer kapitalfondene og LBO transaktioner er med til at styrke 

vores bud på en ”Fairness Opinion”, idet flere af vores kilder antyder at kapitalfonde netop har haft kig 

på Hartmann som potentiel opkøbsmulighed. Netop af denne årsag mener vi det er relevant at tage en 

LBO transaktion med i overvejelserne i forbindelse med vores bud på en ”Fairness Opinion”.  
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8. Konklusion  
Opgavens hovedspørgsmål lød: 

 Med udgangspunkt i DCF og RIDO modellerne, hvad er da den teoretiske værdi af Brdr. Hartmann 

A/S ved regnskabsfremlæggelsen 08. marts 2012? 

 Hvad er vores ”Fairness opinion” på det afgivne købstilbud fra Lactosan-Sanovo Holding A/S? 

 
Hovedspørgsmålene er besvaret ud fra en værdiansættelse af Hartmann, hvor en strategisk analyse og 

en regnskabsanalyse har dannet baggrunden for fastlæggelsen af et fremtidigt budget på en 10-årig 

perioden der ender i en terminalperiode.  

Vores analyser viste, at salget af æg ikke er konjunkturfølsomt, hvilket medvirker til stabilitet på 

Hartmanns primære markeder.  

Den sociokulturelle trend mod øget forbrugerefterspørgsel på miljørigtig produktion, af emballage i 

forhold til ernæringsprodukter understøtter endvidere Hartmanns produktstrategi og miljøvenlige 

virksomhedsprofil. Udviklingen tiltrækker øget konkurrence på markedet, men åbner samtidig for 

Hartmanns vedkommende på for nye muligheder på markeder. 

De branchemæssige forhold tegner en intens konkurrencesituation, hvor forhandlingsstyrken overfor 

leverandører og kunder er lav. Samtidig er truslen fra substituerende produkter stor. Hvis Hartmann 

skal formå at ændre betingelserne i branchen, så der kan tjenes ”overnormal” profit, skal de ændre 

kundernes opfattelse af emballage som en standardvare. Trenden mod bæredygtig emballage og 

detailbutikkernes fokus på at differentiere højværdiprodukter fra discountprodukter er begge 

faktorer, der vil fremme denne proces.  

Regnskabsanalysen viste at Hartmann er en virksomhed der tidligere har været i store økonomiske 

vanskeligheder med store nedskrivninger og omstruktureringer til følge. Imidlertid viser de seneste 

årsregnskaber dog en klar fremgang for virksomheden, både hvad angår indtjeningen og udnyttelsen 

af selskabets aktiver. Driverne bag disse forbedringer er et led i strategien ”Competitive edge – driving 

growth”, hvor man har fokuseret på bl.a. intern produktionseffektivisering, reorganiseringer og ikke 

mindst forbedret produktkvalitet.   

Selvom situationen er forbedret og fremtiden ser lysere ud for Hartmann i disse dage er vores 

holdning, at de nuværende strategiske og fremtidige planlagte initiativer skal gennemføres og 

manifestere sig som kontinuerte økonomiske resultater før alle de forventede effekter for alvor kan 

træde i kraft. Netop af denne årsag er vores budgettering af selskabet lavet ud fra en 10-årig 
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budgetperiode, hvor vi forventer at Hartmann fra 2015 og fremadrettet vil være i stand til at kunne 

forbedre de økonomiske nøgletal og den vej igennem vinde markedsandele primært i Nordamerika.  

Valget af værdiansættelsesmodellerne er foretaget for at give os det bedst mulige grundlag for en 

”Fairness Opinion” i forbindelse med købstilbuddet afgivet af Lactosan-Sanovo Holding A/S. Til 

værdiansættelse benyttede vi DCF og RIDO modellerne og ligeledes valgte vi at benytte os af en 

multipelanalyse. Værdiestimaterne der er fremkommet ved brug af multipler, skal dog tolkes med 

forbehold idet selskaberne i Hartmanns Peer gruppe indeholder store forskelligheder både hvad angår 

omsætning, produkter etc.  

Vores DCF og RIDO modeller resulterede i en aktiepris på 163,42 kr. pr. aktie. Dette svarer til en 

præmie på ca. 52 % i forhold til den aktuelle aktiekurs ved regnskabsfremlæggelsen den 08.marts 

2012, hvilket signalerer et stort kurspotentiale i Hartmann aktien.  

Følsomheden af DCF og RIDO modellerne blev testet overfor de vigtigste valudrivere. De fire 

følsomhedsanalyser på omsætningen, WACC, aktivernes omsætningshastighed og overskudsgraden 

bekræftede vores teori om, at de subjektive antagelser på netop disse parametre har stor betydning 

for den fundne markedsværdi. Særligt WACC og overskudsgraden i Hartmann har signifikant 

betydning for den fundne markedsværdi.  

Multipelanalysen viste, at Hartmann er en smule overvurderet sammenlignet med Peers, men som 

tidligere nævnt i opgaven skal værdiestimaterne der er fundet ved brug af multipel, tolkes med 

forbehold grundet Peer – gruppe selskabernes forskellighed.  

For at give det bedst mulige bud på en ”Fairness Opinion” til bestyrelsen i Hartmann valgte vi, at 

inddrage teorien om en eventuel anden køber end Lactosan Sanovo Holding A/S, måske kunne afgive 

et købstilbud på Hartmann. Da flere kilder pegede på muligheden for, at kapitalfonde undervejs i 

forløbet har undersøgt muligheden for at afgive et bud på Hartmann, valgte vi at kigge dybere i 

hvordan kapitalfonde opererer og skaber værdi. 

Analysen af kapitalfondenes arbejdsmetoder viste sig at være en smule anderledes end ved en 

traditionel industriel køber. LBO transaktioner er således typisk kendetegnet ved høj gearing, aktivt 

ejerskab, samt en exit strategi hvor kapitalfonden ejer virksomheden i en begrænset periode indtil den 

sælges fra igen såfremt det er rentabelt.  

Vores ”Fairness Opinion” til bestyrelsen i Hartmann bygger således på en værdiansættelse af selskabet 

ved brug af DCF og RIDO modellerne, en multipelanalyse, samt muligheden for en unavngiven 
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kapitalfond kunne have været interesseret i at afgive et købstilbud og dermed presse prisen yderligere 

op på Hartmann. Alt dette holder vi op imod det afgivne købstilbud den 22.november 2011 der lød på 

95,- kr. pr. aktie.  

Da værdiansættelsen ved brug af DCF og RIDO modellerne viste en aktiekurs på 163,42 kr. pr. stk. og 

multipelanalysen ikke gav anledning til stort ”downside” potentiale i aktien, vurderer vi at bestyrelsen 

i Hartmann handlede korrekt ved at anbefale deres aktionærer at beholde aktierne i Brdr. Hartmann 

A/S.  

 
Vores ”Fairness Opinion” støttes yderligere af, at det afgivne købstilbud på 95,- kr. pr. aktie ikke gav 

anledning til en præmie idet lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen den 9.november 2011 (Sidste 

børsdag inden tilbudsgiver offentliggjorde beslutningen om at fremsætte købstilbuddet) lød på 95,- kr. 

pr. aktie.  

 

Ydermere støttes vores ”Fairness Opinion” op af muligheden for, at der kunne være øvrige købere 

interesserede i at afgive et købstilbud på Hartmann, hvilket i sidste ende kunne resultere i en budkrig 

der ville presse prisen på Hartmann yderligere op til gavn for aktionærerne.  

9. Perspektivering 
Opgaven har belyst den praktiske anvendelse af anerkendte værdiansættelsesmodeller i forbindelse 

med prisfastsættelse af et vilkårligt aktieselskab. 

 

Udarbejdelsen af opgaven har dog krævet visse afgræsninger, der ellers kunne tilføre værdifulde 

perspektiver til besvarelsen af opgaven.  

 

Under planlægningen af opgavens struktur var det længe inde i overvejelserne, at give et bud på en 

konkret værdiansættelse af Hartmann ved en LBO transaktion. Det viste sig imidlertid at være 

ekstremt vanskeligt, at komme med sådan et bud idet tilgængeligheden af information for LBO 

transaktioner er begrænset.  

 

Under vores interview med CEO Michael Rohde Pedersen belyste han yderligere en interessant 

problemstilling, som fremadrettet kan få betydning for omsætningen og dermed prisen på Hartmann. 

Michael Rohde Pedersen beskriver den nuværende situation i Hartmann, som værende forholdsvis 

fastlåst. Stadil koncernen ejer på nuværende tidspunkt 33,37 % af aktierne i Hartmann og erhvervelse 
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af yderligere aktier kan resultere i at Stadil skal afgive et tvunget købstilbud på 102,- kr. pr. aktie for 

den resterende andel af aktierne, hvilket var prisen da ATP solgte deres ejerandel til Stadil.  

 

Denne situation låser på nuværende tidspunkt omsætningen i Hartmanns aktier, idet det fortsat er 

uvist om Stadil ønsker, at blive tvunget til at afgive et købstilbud på minimum 102,- kr. pr. aktie. 
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10.4. Interviews 
  
Kenneth Leiling, Analytiker  Danske Markeds. Emner: ”Værdiansættelse af Brdr. Hartmann”. 

Michael Rohde Pedersen, CEO hos Brdr. Hartmann A/S. Emner: ”Virksomheds struktur, Kerne 

Kompetencer, Vækst markeder, Restrukturering af Hartmann mv.”     
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11. Bilag 

 
Bilag 1 – Reformuleret Balance 

       Drifts aktiver              

              

Immaterielle anlægsaktiver 17 19,5 20,8 10,8 11 12,3 

Materielle anlægsaktiver 532,4 600,8 637,2 631,8 690 775,4 

Kapitalandele i assocoerede virksomheder  1,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 

Udskudt skat  91,2 95,6 73,5 51,6 34,3 91,4 

Varebeholdninger 119 108,8 114 108,5 110,8 114,6 

tilgodehavender fra salg  241,7 266,8 225 225,8 273,8 258,8 

Entreprisekontrakter  0 0 1,3 0 4,4 0 

Tilgodehavender selskabsskat  7,7 6,5 7,1 4,5 4,5 5,3 

Andre tilgodehavender  34,5 39,9 42,6 30,3 15,2 29,1 

Periode afgrænsningsposter  8,3 5,3 7,5 10,5 20 17,2 

Likvidebeholdninger   40,3 69,1 53,4 63,9 52,3 69,1 

Aktiver bestemt for salg  - - - - - 60,8 

              

Driftsaktiver i alt (DA) 1093,8 1216,1 1186,2 1141,6 1220,2 1438 

       Drifts forpligtelser             

              

Udskudt skat  17,5 14,1 13,6 7,2 24,6 36,7 

Pensionsforpligtelser  36 25,1 28 24,1 18,4 18,4 

offentligt tilskud 24,7 21,5 47,9 59,4 13,1 10,6 

ansvarlig lånekapital  - - - - 50 0 

kortfristede del af offentligt tilskud 3 2,4 4,8 5,3 - 0 

entreprisekontrakter  - - - 0,5 0,2 0 

Forudbetalinger fra kunder  24,4 5 0,5 1,1 4 0,4 

Leverandørgæld  118,6 127,7 99,7 134,7 121,9 139,7 

gæld til associerede selskaber  3,7 3,2 1,8 6,1 4,9 4,5 

selskabsskat  0,5 0,8 5 4,4 4,4 2,3 

hensatte forpligtelser  1,6 1,1 1,3 1,8 0,9 1,5 

Anden Gæld  102,9 130,9 108,2 107,1 161,5 111,3 

Forpligtielser vedrørende aktiver bestemt for salg - - - - - 159,3 

              

Driftsforpligtelser i alt (DF) 332,9 331,8 310,8 351,7 403,9 484,7 

       Investeret kapital (netto driftsaktiver) NDA 760,9 884,3 875,4 789,9 816,3 953,3 

       
Finansielle forpligtelser             
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Lån 184,9 118,3 283,6 303,1 330,7 347,7 

Anden Gæld  3,2 - - - 2,4 6,9 

kortfristede del af lån  26,5 162,4 22 22,7 79,7 29,1 

Kreditinstitutter  0 63 92,5 55,1 183,4 25,3 

FF I alt 214,6 343,7 398,1 380,9 596,2 409 

       Finansielle aktiver             

              

Andre tilgodehavender  13,9 8,8 30,2 47,2 0 0 

       Nettofinansielle forpligtelsen (NFF) 200,7 334,9 367,9 333,7 596,2 409 

       Egenkapital (EK) 560,2 549,4 507,5 456,2 220,1 540,5 

Minoritetsinteresser (MIN) - - - - - 3,8 

Egenkapital + minoritetsinteresser 560,2 549,4 507,5 456,2 220,1 544,3 
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Bilag 2 – Reformuleret resultatopgørelse 

Reformuleret Resultatopgørsel 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Primær drift              

Nettoomsætning 1488,1 1482,7 1379,6 1490,9 1492 1474,7 

Produktionsomkostninger -1063 -1090,9 -1001,8 -1083,9 -1104,1 -1104,1 

Bruttoresultat 425,1 391,8 377,8 407 387,9 370,6 

Salgs-og distributionsomkostninger -246,5 -231 -230,1 -250,7 -262,3 -284,1 

Administationsomkostninger -57,7 -80,9 -71,7 -69,8 -75,4 -91 

Resultat af primær drift i alt før skat (EBIT) 120,9 79,9 76 86,5 50,2 -4,5 

Skat på Primær drift  34,925 16,775 19,75 16,5 196,15 20,95 

Resultat efter skat i associerede virksomheder 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Resultat af primær drift i alt efter  skat  85,975 63,325 56,350 70,200 -145,750 -25,250 

              

Secundær drift              

Andre driftsindtægter  2,6 2 3,1 4,7 3,2 66,7 

Andre driftsomkostninger 0 -8,7 -0,1 -0,3 -0,7 - 

Særlige indtægter - - - 13 0 0 

Særlige poster 0 0 -11,7 -37,7 -198,5 0 

Årets resultat for ophørte aktiviteter - - - - -242,3 -115,4 

Resultat af sekundær drift i alt før skat  2,6 -6,7 -8,7 -20,3 -438,3 -48,7 

Skat  0,65 -1,675 -2,175 -5,075 -109,575 -12,175 

Resultat af sekundær drift i alt efter skat  1,95 -5,025 -6,525 -15,225 -328,725 -36,525 

              

Valutakursregulering, udenlandske dattervirksomheder -31,6 1,6 -2 -9,4 184,4 -29,5 

Valutakursregulering, egenkapitallignende lån til dattervirksomheder -1 8,8 -0,9 12,2 -3 13,9 

Pensionsforpligtelser -12,4 2,2 -5,1 0,5 -3 -0,3 

skat på Dirty Surplus 3,15 2,05 -1,45 -0,55 1,2 -4,65 

I alt Dirty Surplus  -41,85 14,65 -9,45 2,75 179,6 -20,55 

Driftresultat efter skat NOPAT 46,075 72,95 40,375 57,725 -294,875 -82,325 

              

Financielle poster              

Finansielle indtægter  7,7 9,3 15,5 2,5 2,9 6,2 

Finansielle omkostninger -23,2 -20,5 -34,2 -79,4 -54,8 -26,5 

Finansielle omkostninger i alt -15,5 -11,2 -18,7 -76,9 -51,9 -20,3 

Skatteskjold Fra gæld   -3,875 -2,8 -4,675 -19,225 -12,975 -5,075 

Netto Finansielle omk efter skat  -11,625 -8,4 -14,025 -57,675 -38,925 -15,225 

              

Værdiregulering af af sikringsinstrumenter overført til 
nettoomsætning 1,8 -15,3 10,2 -5,5 -0,3 8,1 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle 
poster 0,2 1,5 8,7 -1 0 0 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -13,2 -0,2 7,4 -9,3 8,7 -1 

Skat på Dirty Surplus 3,15 2,05 -1,45 -0,55 1,2 -4,65 

I alt Dirty Surplus  -8,05 -11,95 24,85 -16,35 9,6 2,45 
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Totalindkomst  26,4 52,6 51,2 -16,3 -324,2 -95,1 

 
 
 
Bilag 3 – Nøgletalsberegning 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nøgtalsberegning       

  2011 2010 2009 2008 2007 

ROE Fra totalindkomsten? 4,76% 9,95% 10,63% -4,82% -84,82% 

ROE(fra ROIC) ROIC+FGER*SPREAD 5,51% 11,69% 4,50% -5,67% -90,73% 

ROIC NOPAT / NDA 5,60% 8,29% 4,85% 7,19% -33,33% 

ROIC  (OG*AOH) 5,60% 8,29% 4,85% 7,19% -33,33% 

FGEAR  NFF/ EK 0,48 0,66 0,73 1,37 1,32 

r  NFO/NFF -
5,79% 

-3,19% -5,33% -16,54% -10,33% 

SPREAD ROIC - r -
0,19% 

5,10% -0,48% -9,35% -43,65% 

OG  NOPAT / 
Nettoomsætning 

3,10% 4,92% 2,93% 3,87% -19,76% 

AOH Nettoomsætning/ 
NDA 

1,81 1,69 1,66 1,86 1,69 

1/AOH  0,55 0,59 0,60 0,54 0,59 
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Bilag 4 – Dekomponering af overskudsgraden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 3       

OG 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Netto Oms. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Produktions  
Omk. 

-71,4% -73,6% -72,6% -72,7% -74,0% -74,9% 

Bruto resultat  28,6% 26,4% 27,4% 27,3% 26,0% 25,1% 

Salgs og Distrib -16,6% -15,6% -16,7% -16,8% -17,6% -19,3% 

Admin Omk.  -3,9% -5,5% -5,2% -4,7% -5,1% -6,2% 

Skat på 
Primær  

2,3% 1,1% 1,4% 1,1% 13,1% 1,4% 

Do Prim Drift  5,8% 4,3% 4,1% 4,7% -9,8% -1,7% 

Andre drift 
indtægter 

0,17% 0,13% 0,22% 0,32% 0,21% 4,52% 

Andre Drift 
omk  

0,00% -0,59% -0,01% -0,02% -0,05% 0,00% 

Særlige 
indtægter 

0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 

Særlige poster  0,00% 0,00% -0,85% -2,53% -13,30% 0,00% 

Ophørte 
aktiviteter  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,24% -7,83% 

Skat på 
Sekundær  

0,04% -0,11% -0,16% -0,34% -7,34% -0,83% 

DO sekundær 
drift  

0,13% -0,34% -0,47% -1,02% -22,03% -2,48% 

DS sekun  drift  -2,81% 0,99% -0,68% 0,18% 12,04% -1,39% 
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Bilag 5 – Dekomponering af aktivernes omsætningshastighed 

AOH 2011  2010 2009 2008 2007 2006 

Immaterielle 
anlægsaktiver 

1,14% 1,32% 1,51% 0,72% 0,74% 0,83% 

Materielle anlægsaktiver 35,78% 40,52% 46,19% 42,38% 46,25% 52,58% 

Kapitalandele i 
assocoerede virksomheder  

0,11% 0,26% 0,28% 0,26% 0,26% 0,27% 

Udskudt skat  6,13% 6,45% 5,33% 3,46% 2,30% 6,20% 

Varebeholdninger 8,00% 7,34% 8,26% 7,28% 7,43% 7,77% 

tilgodehavender fra salg  16,24% 17,99% 16,31% 15,15% 18,35% 17,55% 

Entreprisekontrakter  0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,29% 0,00% 

Tilgodehavender 
selskabsskat  

0,52% 0,44% 0,51% 0,30% 0,30% 0,36% 

Andre tilgodehavender  2,32% 2,69% 3,09% 2,03% 1,02% 1,97% 

Periode 
afgrænsningsposter  

0,56% 0,36% 0,54% 0,70% 1,34% 1,17% 

Likvidebeholdninger   2,71% 4,66% 3,87% 4,29% 3,51% 4,69% 

Aktiver bestemt for salg  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 

Driftsaktiver i alt (DA) 73,50% 82,02% 85,98% 76,57% 81,78% 97,51% 

       

Udskudt skat  1,18% 0,95% 0,99% 0,48% 1,65% 2,49% 

Pensionsforpligtelser  2,42% 1,69% 2,03% 1,62% 1,23% 1,25% 

offentligt tilskud 1,66% 1,45% 3,47% 3,98% 0,88% 0,72% 

ansvarlig lånekapital  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,35% 0,00% 

kortfristede del af 
offentligt tilskud 

0,20% 0,16% 0,35% 0,36% 0,00% 0,00% 

entreprisekontrakter  0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 

Forudbetalinger fra kunder  1,64% 0,34% 0,04% 0,07% 0,27% 0,03% 

Leverandørgæld  7,97% 8,61% 7,23% 9,03% 8,17% 9,47% 

gæld til associerede 
selskaber  

0,25% 0,22% 0,13% 0,41% 0,33% 0,31% 

selskabsskat  0,03% 0,05% 0,36% 0,30% 0,29% 0,16% 

hensatte forpligtelser  0,11% 0,07% 0,09% 0,12% 0,06% 0,10% 

Anden Gæld  6,91% 8,83% 7,84% 7,18% 10,82% 7,55% 

Forpligtielser vedrørende 
aktiver bestemt for salg 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,80% 

Driftsforpligtelser i alt (DF) 22,37% 22,38% 22,53% 23,59% 27,07% 32,87% 
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Bilag 6 – Budget/terminal periode samt DCF og RIDO 

Netto Omsætning   Stigning   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal 

Europa 85% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Nordamerika  15% 2,0% 2,0% 3,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 

Netto Omsætning stigning i alt                        2,0% 

            
  

Netto oms i tal  1488,1                       

Europa 1265 1290 1316 1342 1369 1397 1424 1453 1482 1512 1542 1573 

Nordamerika  223 228 232 240 252 265 278 292 304 313 319 326 

Netto Oms. I alt  1488 1518 1548 1583 1622 1662 1703 1745 1786 1825 1861 1898 

            
  

Overskudsgrad Kerne  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Overskudsgrad Kerne(Efter Skat) 5,78% 5,78% 6,00% 6,10% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 

Overskud Kerne  85,97 77,69 82,89 86,54 90,53 93,02 95,57 98,20 100,72 103,13 105,39 107,70 

DO Secundær drift % 5,91% 
          

  

DO fra Drift  87,92 
          

  

DO Nopat % 3,10% 
          

  

DO fra Drift  46,07 
          

  

            
  

DS   -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

            
  

AOH  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Netto Drift aktiver stigning i %   2,50% 2% 
       

    

Netto Drift aktiver (NDA) 760,9 779,9 799,4 819,4 839,9 860,9 882,4 904,5 927,1 950,3 969,3 988,7 

Nettoomsætningen  1488,1 1518 1548 1583 1622 1662 1703 1745 1786 1825 1861 1898 

AOH  1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,21 2,25 2,30 2,34 2,43 2,43 

Årlig tilvækst i NDA   19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,1 22,6 23,2 19,0 19,4 

            
  

FCFF   58,67198 63,39509 66,55718 70,04979 72,0178 74,046 76,137 78,112 79,9492 86,38 88,31124 
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ROIC   0,100848 0,104972 0,10692 0,109124 0,10938 0,10964 0,1099 0,11 0,10986 0,1098 0,110011 

            
  

WACC 0,071788316 
          

  

            
  

RIDO   23,07075 26,90383 29,15364 31,71116 32,7207 33,7665 34,85 35,793 36,5725 37,171 38,11464 

            
  

Tilbagediskonterings faktor    0,93302 0,870526 0,812219 0,757816 0,70706 0,6597 0,6155 0,5743 0,53582 0,4999   

            
  

FCFF Diskonteret  
 

54,74213 55,1871 54,05898 53,08487 50,9207 48,8481 46,863 44,858 42,8384 43,186   

            
  

RIDO Diskonteret  
 

21,52547 23,4205 23,67913 24,03123 23,1354 22,2757 21,451 20,555 19,5963 18,583   

Antal aktier  7,01509 

  FCFF 494,59 

RIDO 218,25 

FCFF Terminal 852,499 

RIDO Terminal  367,934 

NDA  760,9 

NFF 200,7 

Samlede Værdi af DCFF 1146,39 

Samlede Værdi af RIDO 1146,39 

DCFF værdi pr. aktie  163,417 

RIDO værdi pr. aktie  163,417 

Fordeling   Budget  Terminal NDA  NFF 

     FCFF 0,4314317 0,74364 
 

-0,17507 

RIDO 0,190383383 0,320951 0,663737 -0,17507 
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Bilag 7 – Udregning af WACC til markedsværdi 

WACC   

Likviditetspræmie  4,70% 

Risiko frie  1,69% 

Beta  0,6818 

Markeds Præmien  5,0% 

Egenkapital forrentning  10% 

    

Fremmedkapital  5,77% 

    

Andel fremmedkapital  0,47881 

Andel Egenkapital  0,52119 

    

WACC 0,071788 

Oprindelig kurs   Ny kurs  1  Ny kurs  2  

      

kurs  107 kurs  235 kurs  137 

Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 

markedsværdi af 
egenkapital  

  750.614.630,00  markedsværdi af 
egenkapital  

1648546150 markedsværdi af 
egenkapital  

961067330 

FK   547.500.000,00  FK 547500000 FK 547500000 

EK   203.114.630,00  EK 1101046150 EK 413567330 

      

EK andel  0,27059775 EK andel  0,66788919 EK andel  0,43032087 

FK andel  0,72940225 FK andel  0,33211081 FK andel  0,56967913 

 
Ny kurs  3  Ny kurs  4  Ny kurs  5  

      

kurs  184 kurs  153 kurs  170 

Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 

markedsværdi af 
egenkapital  

1290776560 markedsværdi af 
egenkapital  

1073308770 markedsværdi af 
egenkapital  

1192565300 

FK 547500000 FK 547500000 FK 547500000 

EK 743276560 EK 525808770 EK 645065300 

      

EK andel  0,575836735 EK andel  0,48989516 EK andel  0,540905643 

FK andel  0,424163265 FK andel  0,51010484 FK andel  0,459094357 
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Ny kurs  6  Ny kurs  7  Ny kurs  8  

      

kurs  159 kurs  166 kurs  162 

Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 

markedsværdi af 
egenkapital  

1115399310 markedsværdi af 
egenkapital  

1164504940 markedsværdi af 
egenkapital  

1136444580 

FK 547500000 FK 547500000 FK 547500000 

EK 567899310 EK 617004940 EK 588944580 

      

EK andel  0,509144398 EK andel  0,52984313 EK andel  0,518234316 

FK andel  0,490855602 FK andel  0,47015687 FK andel  0,481765684 

 
Ny kurs  9  Ny kurs  10  Ny kurs  11  

      

kurs  164 kurs  163 kurs  163 

Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 Antal stk  7015090 

markedsværdi af 
egenkapital  

1150474760 markedsværdi af 
egenkapital  

1143459670 markedsværdi af 
egenkapital  

1143459670 

FK 547500000 FK 547500000 FK 547500000 

EK 602974760 EK 595959670 EK 595959670 

      

EK andel  0,524109508 EK andel  0,52118993 EK andel  0,521189934 

FK andel  0,475890492 FK andel  0,47881007 FK andel  0,478810066 
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Bilag 8 – Folsomhedsanalyse 

     WACC   

   -10% -5% 0 5% 10% 

   6,461% 6,820% 7,1788% 7,538% 7,897% 

 10% 2,20% 195,71 178 163,9 151 140 

 5% 2,10% 195,52 178 163,69 151 139 

Omsætningen  0 2,00% 195,32 178 163,51 151 139 

 -5% 1,90% 195,12 178 163,31 151 139 

 -10% 1,80% 194,92 178 163,1 151 139 

 
     WACC   

   -10% -5% 0 5% 10% 

   6,461% 6,820% 7,179% 7,538% 7,897% 

 10% 2,20% 191,79 175 161 147,98 136,95 

 5% 2,10% 193,56 177 162 149,28 138,13 

AOH 0 2,00% 195,32 178 163 150,57 139,31 

 -5% 1,90% 197,08 179,5 164 151,87 140,49 

 -10% 1,80% 198,83 180,4 165 153,16 141,67 

 

     WACC   

   -10% -5% 0 5% 10% 

   6,461% 6,820% 7,179% 7,538% 7,897% 

 10% 6,82% 215,43 196,17 179,61 165,22 152,62 

 5% 6,51% 205,37 187,17 171,51 157,9 145,96 

OG 0 6,20% 195,32 178,17 163,41 150,57 139,31 

 -5% 5,89% 185,26 169,17 155,31 143,25 132,66 

 -10% 5,58% 175,21 160,18 147,22 135,93 126,01 

 

Oms  WACC AOH OG 

163,9 195,32 161 147,22 

163,69 178 162 155,31 

163,51 163,51 163 163,41 

163,31 151 164 171,51 

163,1 139 165 179,61 
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Bilag 9 – Multipelanalyse 

 

 
Bemis   

SHS price 32,45 

amount of shs  103090342 

markedsværdi   3.345.281.597,90  

 
packaging corp  

SHS price 29,62 

amount of shs  9867442 

markedsværdi      
292.273.632,04  

  

 
Greif inc  

SHS price 54,23 

amount of shs  25122916 

markedsværdi 1362415735 

  

Bilag 10 – Indledende mail med spørgsmål til Brdr. Hartmann A/S 

Hej Ann-Louise  
 
Vi skriver til dig da vi er igang med at skrive en afsluttende hovedopgave i HD(F) på CBS. Vores opgave 
skrives i Mergers, Acquisitions and valutaion og er en strategisk og regnskabsmæssig analyse af Brdr. 
Hartmann A/S, der ender i en værdiansættelse.  
 
I forbindelse med vores opgave kunne vi rigtig godt tænke os, at få lov til at stille dig eller rette 
vedkommende nogle spørgsmål, vedrørende jeres syn på Hartmanns nuværende strategiske position og 
fremtidige muligheder.  
 
Vi forestiller os enten et kort møde, eller alternativ et kort conference call.  
 
Vi håber meget du/i kan afsætte lidt tid i kalenderen og ser frem til at høre fra dig  

 Huhtamaki Bemis Co. packaging corp Greif Inc  Zum Hartmann Værdi  

Netto omsætning                    
2.043,60  

 5.322.670,00       2.620.111,00   4.247.954,00   1488,1                   
626,94  

Overskud før ekstra 
ordinære omk  

                      
120,60  

 289.523,00      
243.504,00  

 337.085,00   123,5                   
845,29  

Bogført værdi af 
egenkapital  

                      
805,00  

 1.592.727,00           
928.910,00  

 1.235.351,00   560,2                   
714,68  

Makredsværdi                   
1.276,09  

 3.345.281,60           
292.273,63  

 1.362.415,74                      
728,97  

P/S                            
0,62  

                  0,63                        
0,11  

                  0,32   0,421  

P/E                         
10,58  

                11,55                        
1,20  

                  4,04   6,844  

P/B                            
1,59  

                  2,10                        
0,31  

                  1,10   1,276  
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Med venlig hilsen  
 
Magnus T. Christiansen & Jonas Skals Rostrup 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej Magnus og Jonas,  
 

Tak for interessen for Hartmann.    
 

Kan jeg bede jer fremsende jeres spørgsmål til mig via mail. Så vil jeg vurdere hvem I skal 

tale med og hvordan vi kan gribe det an fra Hartmanns side.  
 

Tak og ser frem til at høre fra jer.  
 

Med venlig hilsen / Best regards  
 

Ann-Louise Elkjær  

Group HR & Communications Director  
 

Brødrene Hartmann A/S  
Ørnegårdsvej 18  
DK-2820 Gentofte  
Direct: +45 4597 0101  
Mobile: +45 2033 8693  
E-mail: aej@hartmann-packaging.com  
http://www.hartmann-packaging.com 
 
Hej Ann-Louise  
 
Tak for din mail.  
 
Forneden er opstillet nogle spørgsmål der kunne være interessante at få jeres syn på.  
 
- Hvilke ting i omverdenen kan påvirke Hartmann postitivt og negativt?  
- Hvordan er konkurrenceintensiteten på jeres markeder? (Europa og Nordamerika)  
- Hvilke konkurrencemæssige fordele har Hartmann sammenlignet med jeres konkurrenter?  
- Hvad er Hartmanns kernekompetencer? Produktionen?, Dygtige medarbejdere?, Salg & marketing?  
- Hvordan estimerer i mulighederne for fremtidig vækst på jeres markeder? (Europa og Nordamerika)  
 
Som du kan se er det primært den strategiske del af jeres virksomhed vi har spørgsmål til. De 
regnskabsmæssige resultater kan vi udlede og analysere fra jeres årsrapporter.  
 
Vi forestiller os en uformel samtale, hvor vi kan komme yderligere i dybden med nogle forhåbentlig gode 
spørgsmål, og få en god forståelse for jeres forretningsstrategier og målsætninger for fremtiden.  
 
Med venlig hilsen  
 
Magnus T. Christiansen & Jonas S. Rostrup 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hej Magnus og Jonas,  
 
Hvad siger I til et interview med vores CEO Michael Rohde Pedersen og undertegnede onsdag den 25. april 
kl. 10.30 - 11.30 på vores adresse?  
 
Ser frem til at høre fra jer.  

 

http://www.hartmann-packaging.com/

