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Executive summary 

This thesis deals with a valuation of Chr. Hansen. Chr. Hansen is one of the world's leading 

bioscience companies and was founded in 1874 by pharmacist Christian D.A. Hansen. The 

company has 2,450 employees worldwide and has it’s headquarter in Hørsholm. Chr. Hansen 

is listed on NASDAQ OMX Copenhagen and presented in the latest annual report a turnover 

of EUR 699 million.  

Chr. Hansen is divided into three divisions, Cultures & Enzymes, Health & Nutrition and 

Natural Colors and is the market leader in all three divisions. The divisions are primarily 

engaged in the production of food cultures, probiotic, dairy enzymes and natural color 

solutions. 

This thesis contains a strategic analysis and a financial analysis which together form the basis 

for the budgeting. The strategic analysis consists of a PEST analysis and a Porters Five 

Forces. The strategic analysis is summarized in a SWOT-model. 

On the basis of budgeting, the value of Chr. Hansen is calculated by using two different 

fundamental methods, DCF and EVA. The value estimated on the basis of fundamental value 

methods are then compared to the value of Chr. Hansen calculated on the basis of a multiple 

analysis. Finally the sensitivity of the value of Chr. Hansen is examined by changing the 

value drivers, the weighted average cost of capital (WACC) and the growth rate (g).  

The value of Hansen in this thesis is estimated to DKK 201.0 per share and the stock price on 

2 September 2013 was DKK 190.5. The conclusion of the thesis is that Chr. Hansen on 2 

September 2013 was underestimated by DKK 10.5. 
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Indledning 

Introduktion 

Verden over handles der hver dag for svimlende summer på de globale aktiemarkeder. Listen 

af aktører på de globale aktiemarkeder er lang og indeholder alt lige fra den lille private 

investor til store investeringsfonde. Værdiansættelser spiller derfor en stor rolle i mange 

menneskers hverdag, da disse i høj grad danner grundlag for kurserne på de enkelte aktier. 

Men ikke kun i forbindelse med aktiehandel har værdiansættelser en stor indflydelse. Også i 

forbindelse med private virksomheder benyttes der dagligt værdiansættelser i skattesager, 

virksomhedshandler eller som noget helt tredje.  

Værdiansættelser danner det økonomiske fundament i en lang række situationer og har derfor 

stor indflydelse både for den private investor samt de store spillere på de globale 

aktiemarkeder. Værdiansættelser er derfor et økonomisk værktøj, der bruges hver dag verden 

over af diverse interessenter, hvilket gør det til et spændende emne.   

Chr. Hansen, der vil blive værdiansat i denne opgave, blev børsintroduceret i februar 2010. I 

dag er Chr. Hansen en af de 20 mest handlede aktier, hvorfor aktien er en del af OMX C20 

indekset. Chr. Hansens aktie er derfor en af de danske aktier, der bliver fulgt tættest af 

analytikere og har stor betydning for mange investorer, hvorfor en værdiansættelse af denne 

aktie i høj grad er relevant.  

Aktien er ikke kun interessant på grund af den høje handelsfrekvens, men også fordi aktien 

har klaret det utroligt godt gennem finanskrisen sammenlignet med mange andre aktier. Siden 

børsintroduktionen har Chr. Hansens aktiekurs stort set kun været opadgående med få mindre 

fald undervejs, men i april 2013 nåede aktiekursen sit all time high på 223,0 DKK og har 

siden da været faldende. Datoen for værdiansættelsen i denne opgave er den 2. september 

2013, og på den pågældende dag var markedskursen 190,5 DKK. I denne kandidatafhandling 

vil det blive undersøgt, om Chr. Hansen den 2. september 2013 var over- eller undervurderet.  
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Problemformulering 

Formålet med opgaven er at besvare følgende spørgsmål: 

Hvilken værdi bør Chr. Hansens aktie blive handlet til den 2. september 2013? 

Problemstillinger 

Til at besvare ovenstående problemformulering opstilles følgende problemstillinger: 

 Hvilke omverdensfaktorer påvirker vækstmulighederne for Chr. Hansen? 

 Hvordan er konkurrenceintensiteten i biosciencebranchen? 

 Hvordan har Chr. Hansens rentabilitet og indtjeningsevne udviklet sig i 

analyseperioden? 

 Generer Chr. Hansen positive pengestrømme til ejerne og långiverne?  

 Skaber Chr. Hansen økonomisk profit? 

 Hvad estimeres værdien af Chr. Hansen til på baggrund af DCF- og EVA-modellen? 

 Hvad estimeres værdien af Chr. Hansen til på baggrund af EV/EBITDA- og P/E-

multiplen? 

 Hvorledes stemmer værdierne fra de forskellige modeller overens? 

 Hvorledes er Chr. Hansens aktiekurs følsom over for ændringer i værdidriverne, 

WACC og g? 

Afgrænsninger 

Der er foretaget en række afgrænsninger i opgaven, der kan have haft en indflydelse på den 

estimerede værdi af Chr. Hansen.  

 Der er ikke anvendt data, der er offentliggjort efter værdiansættelsen den 2. september 

2003 

 Opgaven har fokus på at anvende lærte redskaber og modeller i praksis frem for et 

teoretisk studie af disse  

 Der foretages ikke analyser af konkurrenternes regnskaber og performance 

 I vores budgettering er der ikke taget højde for, hvorledes renten og valutakurser 

forventer at udvikle sig, og hvorledes det påvirker værdien af Chr. Hansen 
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Metode og struktur 

Opgavens struktur ses i Figur 1, og inspirationen til opbygningen er fundet i Financial 

Statement Analyses samt Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 

Opgaven er opbygget således, at den strategiske analyse, der består af en PEST, Porters Five 

Forces og SWOT, sammen med regnskabsanalysen danner fundamentet for budgetteringen. 

DuPont modellen anvendes som metode i regnskabsanalysen til at analysere, hvad der driver 

udviklingen i egenkapitalforretningen i Chr. Hansen. Budgettet er udarbejdet med 

udgangspunkt i konklusionerne fra den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Budgettet 

er lavet på baggrund af den metode, der anvendes i Finansiel Statement Analysis, hvor en 

lang række poster budgetteres med udgangspunkt i den budgetterede omsætning. 

Budgetteringsafsnittet efterfølges af et afsnit, hvor WACC estimeres. I beregningen af WACC 

indgår afkastet på egenkapital og afkastet på fremmedkapital. Afkastet på egenkapital 

estimeres via CAPM samt på baggrund af en peer group. Afkastet på fremmedkapitalen 

estimeres via to ratingmodeller, S&P og Moody. I værdiberegningen anvendes to 

fundamentalanalyser og to multipler: EVA og DCF samt EV/EBITDA og P/E. Efter værdien 

af Chr. Hansen er estimeret, bliver der udarbejdet en følsomhedsanalyse for at teste 

volatiliteten i aktiekursen ved ændringer i værdidriverne, WACC og g. Opgaven afsluttes med 

en samlet konklusion på hele opgaven.   

Der vil løbende i opgaven blive argumenteret yderligere for valg af modeller og metoder.     
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Figur 1: Opgavens struktur 
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Introduktion til Chr. Hansen 

Chr. Hansen blev grundlagt i 1874 af farmaceuten Christian D. A. Hansen. Han etablerede en 

fabrik i København til produktion af osteløbe. Osteløbe er et enzym, der anvendes som en 

naturlig koagulant i fremstillingen af ost. I årerne efter udviklede Chr. Hansen sit 

produktudbud til også at indeholde starterkulturer til fremstilling af ost, yoghurt samt 

naturlige farver til ost og smør. I år 1900 havde Chr. Hansen etableret drift i Danmark, 

Frankrig, Tyskland, Italien Storbritannien og USA. I løbet af de sidste 100 år har Chr. Hansen 

foretaget en række teknologiske forbedringer af sine produkter samt udviklet nye produkter, 

således at Chr. Hansen i dag er en af verdens førende biosciencevirksomheder. I dag udvikler 

og producerer Chr. Hansen naturlige ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den 

farmaceutiske industri og landbrugssektoren. I årsregnskabet 2012 havde Chr. Hansen mere 

end 2.450 medarbejdere fordelt på 30 lande og en omsætning på 699 mio. EUR.. Chr. Hansen 

er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, og internationale investorer ejer 55 % af 

aktiekapitalen, mens de resterende 45 % ejes af danske investorer. Novo Nordisk har en 

aktieandel på mere end 25 %. 

Produkter 

Chr. Hansen fokuserer primært på produktionen af: 

1) Fødevarekulturer 

2) Probiotika
1
 

3) Mejerienzymer  

4) Naturlige farveløsninger  

Disse fire ingrediensers egenskaber, og i hvilke slutprodukter de bruges, vil kort blive 

beskrevet. 

1) Fødevarekulturer 

Fødevarekulturer består af levende bakterier, gær eller skimmel og avendes som ingredienser 

i fødevarer. Fødevarekulturer er med til at bestemme smag, farve, konservering og konsistens. 

Markedet for mejerikulturer er klart det største marked for fødevarekulturer og består af to 

segmenter
2
: 

                                                      
1
 Mikroorganismer der tillægges sundhedsfremmende egenskaber 

2
 Prospekt, side 79 
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 Syrevækkerproduktion: En traditionel metode, som indebærer produktion af ikke-

koncentrerede kulturer. Dette kan ske på grundlag af små mængder kommercielle 

kulturer eller mejeriets egen kultur.  

 DVS: Dette er en yderst koncentreret industrielt fremstillet kultur, som kunden kan 

anvende direkte uden forudgående dyrkning. 

Chr. Hansen fokuserer på DVS og leverer til producenter af yoghurt, ost, kød og vin.  

2) Probiotika 

Probiotika er levende mikroorganismer, der menes at have sundhedsmæssige fordele ved 

indtagelse. En lang række forskere er enige om, at probiotika har en gavnlig effekt på mave-

tarmkanalen, mave-tarminfektioner, forstoppelse, oppustet mave og visse allergiske 

reaktioner. Ligeledes menes det, at husdyr kan have fordele af at indtage probiotika. Det kan 

have en positiv effekt på foderudnyttelse, foderindtagelse og vægtforøgelse
3
. Probiotika 

anvendes i kosttilskud, foder og i fødevarer – herunder i særdeleshed i mejeriprodukter. 

3) Mejerienzymer 

Chr. Hansen beskæftiger sig med udvikling, produktion og kommercialisering af 

mejerienzymer, som er et stort segment i hele fødevareenzymbranchen. Chr. Hansen 

beskæftiger sig primært med koagulanter herunder osteløbe koagulanter, der anvendes i 

produktionen af ost. Chr. Hansens mejerienzymer leveres til osteproducenter. 

4) Naturlige farver 

Chr. Hansen fremstiller naturlige farveløsninger, der typisk udvindes fra planter. 

Ingredienserne leveres til føde- og drikkevareindustrien. 

  

                                                      
3
 Prospekt, side 80 
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Organisation 

Chr. Hansen er organiseret i tre divisioner: Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og 

Natural Colors. Chr. Hansen er markedsførende inden for alle tre divisioner
4
. 

Figur 2: De tre divisioner samt omsætning og EBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Chr. Hansens Årsregnskab 2012, side 2 samt egen tilvirkning 

Cultures & Enzymes Division  

Cultures & Enzymes fremstiller kulturer, enzymer og probiotika til fødevarebranchen og især 

mejeribranchen. Ingredienserne bliver brugt i yoghurt, ost, kød og vin og er med til at 

definere udseendet, smagen, næringsværdien og de sundhedsmæssige fordele samt 

produktlevetiden ved fødevarerne. Divisionen arbejder sammen med kunderne om at skabe 

mærkevarer, lancerer nye produkter og forbedrer produkter ved for eksempel at øge 

produktionsudbyttet og nedbringe produktionsomkostningerne  

Figur 3: Cultures & Enzymes, omsætning fordelt på produkter 

Produkt Andel af omsætning 

Yoghurt & ost 50 % 

Probiotika 20 % 

Enzymer 20 % 

Kød & vin  10 % 

Kilde: Investorpræsentation 2013 samt egen tilvirkning 

                                                      
4
 Chr. Hansen Årsrapport 2012, side 2 
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Health & Nutrition Division 

Health & Nutrition producerer både ingredienser, der anvendes til dyr (Animal) og mennesker 

(Human). 60 % af omsætningen generes i Human Health og 40 % i Animal Health
5
. 

Kerneproduktet i afdelingen er probiotiske kulturer med dokumenteret sundhedseffekt. I 

Human Health Nutrition fremstiller Chr. Hansen ingredienser til kosttilskud, 

håndkøbsmedicin og modermælkserstatning. I Animal Health Nutrition producerer de 

ingredienser til dyrefoderbranchen.  

Natural Colors Division  

Natural Colors fremstiller løsninger inden for naturlige farver til fødevarebranchen, 

drikkevarer, konfekture, is, mejeriprodukter, frugtblandinger og færdigretter. Farverne 

udvindes fra en lang række naturlige kilder som bær, rødder og frø.  

Figur 4: Oversigt over division, teknologi og produktområde 

Division Teknologi Produktområde 

Cultures & Enzymes Kulturer 

Enzymer 

Probiotika 

Ost 

Vin 

Kød 

Yoghurt 

Health & Nutrition Kulturer 

Probiotika 

Dyrefoder 

Kosttilskud 

Håndkøbsmedicin 

Modermælkserstatning 

Natural Colors Naturlige farver 

 

Is 

Konfekture 

Drikkevarer 

Færdigretter 

Frugtblandinger 

Mejeriprodukter 

Kilde: Prospekt, side 81 samt egen tilvirkning 

Global tilstedeværelse 

Chr. Hansen har hovedkontor i Danmark, betjener kunder i omkring 140 lande, har 

repræsentationskontorer i over 30 lande samt applikationscentre
6
 i 19 lande

7
. Chr. Hansen er 

dermed repræsenteret i en stor del af verden og organiserer derfor deres aktivitet i fire 

regioner: Europa, Nordamerika, Sydamerika og APMEA (Asien, Stillehavsområdet, 

Mellemøsten og Afrika).  

                                                      
5 Investorpræsentation 2013, side 20 
6
 Et applikationscenter leverer lokal kundesupport 

7
 Prospekt, side 2 



 
 

13 
 

Figur 5: Omsætning fordelt på regioner 

Region Omsætning 

Europa 46 % 

Nordamerika 24 % 

APMEA 17 % 

Sydamerika 13 % 

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2012, side 10 samt egen tilvirkning 
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Strategisk analyse 

Til at analysere hvilke faktorer der har indflydelse på Chr. Hansens værdiskabelse, anvendes 

en omverdensanalyse (PEST) og en brancheanalyse (Porters Five Forces).  

PEST-analyse 

PEST-analysen er en omverdensanalyse, der har til formål at kortlægge, hvilke faktorer der på 

samfundsniveau spiller ind på værdiskabelsen i Chr. Hansen. Analysen skal afdække alle 

tænkelige faktorer og systematiseres i følgende fire kategorier: ”Politik og lovgivning”, 

”Økonomi og demografi”, ”Sociale og kulturelle forhold” og ”Teknologi”.  

Politik og lovgivning 

I nedenstående afsnit vil der blive fokuseret på de politiske faktorer, der har indflydelse på 

Chr. Hansen. Som producent af fødevareingredienser er det fødevaremyndighederne, der 

sætter rammen for, hvilke love Chr. Hansen skal overholde. Fokus vil derfor være på 

fødevaremyndighederne, og hvilke muligheder og trusler de udgør for Chr. Hansen. 

I Europa er det reglerne for EU’s fødevareagentur European Food Safety Authority (EFSA), 

der skal overholdes, og i USA er det Food and Drug Administrations (FDA). Tilsvarende har 

alle lande eller regioner, hvor Chr. Hansen opererer deres egne fødevareagenture, der sætter 

rammerne for Chr. Hansen. I nedenstående afsnit vil fokus være på EFSA og FDA, da de to 

regioner tilsammen udgør 70 % af den samlede omsætning i 2012, jf. Figur 5. 

Sundhedsanprisning 

”Markedsføring af kosttilskud, fødevarer og ingredienser, der oplyser om en sammenhæng 

mellem indtagelse af produktet og produktets effekt på sundheden, kaldes 

sundhedsanprisninger
8
”. Chr. Hansen producerer probiotiske kulturer, hvilket vil sige 

kulturer, der har en helbredseffekt på for eksempel immunforsvaret eller tarmen. I Europa er 

det EFSA, der skal godkende sundhedsanprisninger af probiotiske kulturer. I 2007 fik EFSA 

mandat af EU-kommissionen til at kontrollere, om sundhedsanprisninger af probiotiske 

produkter er videnskabeligt korrekt. Det har været med til at skabe usikkerhed om anvendelse 

                                                      
8
 Fødevarestyrelsen 

http://www.altomkost.dk/Kosttilskud/ernaerings-_og_sundhedsanprisning_af_kosttilskud/ernaerings-_og_sundhedsanprisning_af_kosttilskud.htm
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af sundhedsanprisninger af fødevare i EU, hvilket har påvirket salget af probiotiske kulturer 

negativt
9
. Salget i både Cultures & Enzymes og Health & Nutrition blev påvirket negativt. 

EFSA’s øgede kontrol af sundhedsanprisninger har for Chr. Hansen betydet, at de har været 

nødt til at investere yderligere i kliniske studier til dokumentation af probiotiske 

sundhedsanprisninger. Udviklingsomkostningerne steg fra 2011 til 2012 med 3 mio. EUR, 

hvilket kan tilskrives de øgede udgifter til de kliniske studier
10

. Dokumentationsudfordringen 

består i, at Chr. Hansen skal kunne vise sundhedsfremmende virkninger hos en generel rask 

population, hvilket kan være udfordrerne. Chr. Hansen har derfor været nødt til at nedskrive 4 

mio. EUR på aktiverede udviklingsomkostninger i 2012, fordi dokumentationen af de kliniske 

forsøg ikke har været så gode som forventet
11

. 

Chr. Hansen ser dog ikke udelukkende EFSA’s stramninger som en begrænsning, der 

reducerer salget og øger omkostningerne. Det skyldes, at Chr. Hansen selv mener, at de har 

nogle af de bedst dokumenterede probiotiske produkter på markedet, hvilket kan give dem en 

konkurrencemæssig fordel
12

. Hvis Chr. Hansen på lang sigt kan bevare denne førerposition, 

kan det være med til at øge salget af probiotiske produkter, der historisk har udviklet sig 

positivt, jf. Figur 14.    

Ligesom EFSA i Europa stiller krav, som Chr. Hansen skal overholde, stiller FDA krav i 

USA. I USA er farvestoffer underlagt strenge tilsynsregler og skal godkendes af FDA, før 

farvestofferne kan anvendes i slutprodukterne. Nye enzym- og kulturprodukter skal gennemgå 

en kontrol, der skal sikre, at de er ”almindeligt anerkendt som sikre”, før de kan anvendes i 

fødevarer
13

. I EU har det siden 2010 været lovpligtigt,
14

 at fødevareproducenterne skal advare 

mod udvalgte kunstige farvestoffer, da en rapport tilbage fra 2007 beviste, at der var en 

sammenhæng mellem indtagelsen af kunstige farvestoffer og hyperaktivitet hos børn. Denne 

rapport går også under navnet ”Southampton rapporten” og har med sine konklusioner været 

med til at bane vejen for udbredelsen af naturlige farvestoffer. ”Southampton rapporten” har 

dog ikke alene været med til at udbrede de naturlige farvestoffer. Den øgede fokus på 

sundhed og velvære, der præger vores tid, har også bidraget til udbredelsen.   

                                                      
9
 Chr. Hansen Årsrapport 2012, side 5 

10
 Chr. Hansen Årsrapport 2012, side 8 

11
 Chr. Hansen Årsrapport 2012, side 5 

12
 Chr. Hansen Årsrapport 2012, side 23 

13
 Prospekt, side 98 

14
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Lovgivningen ændrer sig løbende som en konsekvens af øget fokus på sundhed, miljø og 

forbrugerbevidsthed. De strenge krav, der stilles til Chr. Hansen i både EU og USA, fordi 

deres ingredienser indgår i fødevarer og foder, medfører, at Chr. Hansen skal afholde 

betydelige omkostninger og anvende mange ressourcer for konstant at overholde loven
15

.  

Politiske fødevareskandaler som mælkeskandalen i Kina i 2008 kan ud over lovændringer 

være med til at skade Chr. Hansens omsætning
16

. Chr. Hansens omsætning blev berørt af 

skandalen på trods af, at de ikke skulle tilbagekalde nogle af deres produkter
17

. 

En anden trussel, Chr. Hansen er eksponeret imod, er truslen mod diacetyl-relaterede 

retssager
18

. I tidligere retssager har sagsøgere hævdet, at aromaprodukter indeholdende 

diacetyl produceret og solgt af Chr. Hansen har medført lungesygdomme
19

. Chr. Hansen 

skriver i årsrapporten 2012, at de ikke forventer, at retssagerne vil påvirke driftsresultat 

negativt, da man har sikret sig mod tab via forsikring
20

. Dette forudsætter dog, at erstatningen 

ikke overstiger forsikringsdækningen. På nuværende tidspunkt er Chr. Hansen ikke involveret 

i andre retssager, men truslen for, at Chr. Hansen i fremtiden bliver involveret i lignende 

retssager, er til stede.   

Konklusion på politik og lovgivning 

Chr. Hansen er konstant udsat for, at eksisterende love kan blive ændret af 

fødevaremyndigheder, hvilket både kan være med til at forbedre eller forringe deres 

forretningsmuligheder. Lovændringer kan være en fordel for Chr. Hansen, da de har de bedste 

dokumenterede produkter på markedet, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel. 

Omvendt medfører de øgede lovkrav også omkostninger til forskning og udvikling samt 

afskrivninger. Udover lovændringer er Chr. Hansen også eksponeret overfor globale 

fødevareskandaler. Mælkeskandalen i Kina medførte et fald i Chr. Hansen omsætning på 

trods af, at de ikke skulle tilbagekalde nogen produkter. Foruden lovændringer og 

fødevareskandaler er Chr. Hansen også eksponeret mod retssager.      
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Økonomi og demografi 

Formålet med denne del af pestanalysen er at identificere væsentlige økonomiske forhold, der 

har indvirkning på Chr. Hansen og markederne, der opereres på. Den globale 

makroøkonomiske udvikling spiller en væsentlig rolle for Chr. Hansens fremtidige 

vækstmuligheder. Makroøkonomiske faktorer som befolkningsvækst, disponibel indkomst, 

valutarisiko og renterisiko vil derfor blive analyseret i nedenstående afsnit.  

Befolkningsvækst 

Den generelle vækst i verdensbefolkningen i en lang række udviklingslande øger 

efterspørgslen efter fødevareprodukter. Den øgede efterspørgsel efter fødevareprodukter øger 

dermed efterspørgselen efter Chr. Hansens ingredienser. Væksten i verdensbefolkningen har 

dermed en direkte indflydelse på Chr. Hansens vækstmuligheder
21

.  

Figur 6: Udvikling i befolkning, 2002 = indeks 100 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Som beskrevet i indledningen har Chr. Hansen delt deres markeder ind i følgende fire 

regioner: Europa, Nordamerika, Sydamerika og APMEA. For at beskrive 

befolkningsudviklingen i APMEA er Indien, Kina og Mellemøsten & Afrika valgt. Kun 

Mellemøsten & Afrika og Indien har en større befolkningstilvækst end verdensgennemsnittet. 

Sydamerika lægger sig meget tæt op af verdensgennemsnittet, mens Europa ligger nederst 

som forventet. Kina ligger ligeledes lavt på grund af etbarnspolitikken, mens Nordamerika 

ligeledes ligger under verdens befolkningsudvikling. Som beskrevet er den øgede 

befolkningstilvækst en af de makroøkonomiske værdidrivere bag Chr. Hansens vækst. Flere 

mennesker kræver flere fødevarer og derfor også flere ingredienser. Hvis verdens befolkning 

forsætter med at vokse, vil det alt andet lige betyde større efterspørgsel efter Chr. Hansens 
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produkter. I afsnittet Budgettering vil der blive kommenteret på den forventede fremtidige 

udvikling i verdens befolkning. Figur 6 fokuserede kun på den historiske udvikling i verdens 

befolkning og ikke den fremtidige. 

Disponibel indkomst 

Figur 7: Disponibel indkomst, 2002 = indeks 100

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Note: Kina er afmærket på den sekundære akse  

Igennem de seneste ti år har verden ikke bare oplevet en stigende befolkning, men også en 

stigende velstand. Regioner og lande er i Figur 7 valgt ud fra samme argumenter som for 

Figur 6. Kun Nordamerika og Europa har oplevet en lavere fremgang i den disponible 

indkomst end verden som helhed. Figur 7 dokumenterer dermed, at der er sket en stigning i 

velstanden på de markeder, hvor Chr. Hansens opererer. Stigningen i den disponible indkomst 

har medført en voksende middelklasse, der har råd til at købe fødevarer, som Chr. Hansen 

leverer ingredienser til. Som eksempel kan nævnes, at den stigende velstand øger 

efterspørgslen efter færdigpakkede mejeriprodukter som ost og yoghurt
22

. Det er vigtigt at 

påpege, at en stigning i den disponible indkomst i den vestlige del af verden ikke i samme 

grad vil medføre øget forbrug af fødevarer, som Chr. Hansen leverer ingredienser til. En 

stigning i en vesterlændings disponible indkomst vil typisk medføre større forbrug af 

luksusvare. Der vil ikke blive købt flere færdigpakkede mejeriprodukter, men derimod dyrere 

og mere luksuriøse mejeriprodukter.  
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Figur 8: Vækstmatrice 

                                        Befolkningsvækst 

Vækst i indkomst 
Høj Lav 

Høj 
Indien 

Mellemøsten & Afrika 

Kina 

Sydamerika 

Lav 

 
Europa 

Nordamerika 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående matrice samler op på vækstmulighederne, hvis der kun ses på 

befolkningstilvækst og disponibel indkomst. Konklusionen er, at der i høj grad er gode 

vækstmuligheder i Indien og Mellemøsten & Afrika og dernæst i Sydamerika og Kina. Chr. 

Hansen fremhæver selv øget efterspørgsel fra forbrugerne på de nye markeder som én af de 

tre megatendenser, der skal skabe vækst i fremtiden
23

.  

Valutarisiko 

Chr. Hansen er en international virksomhed med globale salgskanaler og har derfor cash 

flows i mange forskellige valutaer. Koncernen er derfor udsat for en væsentlig valutarisiko. 

Gruppevalutaen
24

 i Chr. Hansen er EUR, men over halvdelen af omsætningen generes i lande 

med anden valuta, primært US dollars, hvorfor det hovedsageligt er US dollars, der skaber 

valutaeksponeringen
25

. Chr. Hansen forsøger at mindske valutaeksponeringen ved at have 

omkostninger og indtægter for de forskellige regioner i samme valuta
26

, således at når 

indtægterne i for eksempel USA er dollars, så forsøger Chr. Hansen også at have de relaterede 

omkostninger i USA i dollars. Nettoeffekten af valutakursreguleringer under finansielle 

omkostninger/indtægter udgjorde i 2012 nul. Året før havde man en gevinst på 5 millioner 

EUR, hvilket understreger valutaeksponeringen
27

.  

Renterisiko 

Chr. Hansen har en rentebærende gæld til bogført værdi på 426,9 mio. EUR
28

. 62 % af den 

udestående gæld er fastforrentet. Enten via faste rentesatser eller ved brug af renteswaps. De 

resterende 38 % er variabelt forrentet. Den variable del af gælden udgør en renterisiko for 
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Chr. Hansen i tilfælde af renteændringer. En rentestigning på 1 % -point vil over 12 måneder 

betyde en stigning i de nettofinansielle omkostninger på 1,6 mio. EUR. Stigningen skyldes 

øgede renteudgifter på 4 mio. EUR og en stigning i indtægterne fra de indgåede renteswaps
29

 

på og 2,4 mio. EUR. Chr. Hansen er således eksponeret overfor ændringer i renten, men i et 

begrænset omfang.  

Konklusion på økonomi og demografi 

Chr. Hansen står overfor nogle spændende muligheder på de nye markeder grundet stigende 

befolkning samt øget disponibel indkomst. Omvendt står de overfor nogle udfordringer på de 

”gamle” markeder, hvor voksende befolkning og stigende disponibel indkomst ikke 

automatisk øger efterspørgslen efter Chr. Hansen ingredienser. Chr. Hansen er udsat for 

valutarisiko grundet pengestrømme i forskellig valuta. Desuden er koncernen også udsat for 

renterisiko i et begrænset omfang grundet renteswaps og fastforrentede lån.  

Sociale og kulturelle forhold 

Op igennem nullerne er der sket en øget fokus på sundhed og velvære i den vestlige del af 

verden. Det har haft indflydelse på, hvilke fødevarer forbrugerne efterspørger, og i sidste ende 

hvilke fødevarer biosciencebranchen skal levere ingredienser til. De sociale og kulturelle 

forhold er således med til at styre efterspørgslen efter de produkter, som branchen leverer 

ingredienser til og kan i sidste ende være med til at reducere eller øge efterspørgslen efter 

Chr. Hansens ingredienser.  

Chr. Hansen nævner selv øget fokus på sundhed og velvære som én af tre globale 

megatendenser, der skal være med til at skabe vækst i fremtiden
30

. Den øgede fokus på 

sundhed og velvære har betydet, at der er sket en konvertering fra kunstige til naturlige 

farvestoffer. Forbrugerne efterspørger i langt højere grad naturlige farvestoffer frem for 

kunstige, hvilket i sidste ende smitter af på, hvilke ingredienser producenterne efterspørger. 

Fødevareindustrien efterspørger derfor i stigende grad naturlige farvestoffer. Dels for at 

efterkomme forbrugernes behov, men også fordi EU siden 2010 har forlangt, at 

fødevareproducenterne skal advare mod visse kunstige farvestoffer, da der er vist en 

sammenhæng mellem disse og hyperaktivitet hos børn
31

. Omsætningen i Natural Colors 
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Division er steget fra 109,3 mio. EUR i 2008 til 171,6 mio. EUR i 2012, hvilket svarer til en 

stigning på 57 %. 

Den øgede fokus på sundhed og velvære smitter ikke kun af på Chr. Hansens Natural Colors 

Division, men også på de to resterende divisioner. Som eksempler kan det nævnes, at det er 

blevet populært at spise fedtfattig græsk yoghurt i USA
32

, hvilket har åbnet helt nye 

muligheder på det amerikanske marked for Chr. Hansen. Dette har smittet positivt af på 

omsætningen i Cultures & Enzymes. I Health & Nutrition kan salget af kosttilskud nævnes 

som en trend, der har haft en positiv indflydelse på omsætningen. Igennem mange år har 

salget af kosttilskud været stigende. Det skal nævnes, at disse trends ikke kun har en positiv 

indflydelse i Chr. Hansen men på hele branchen.  

I afsnittet om Økonomi og demografi blev det beskrevet, hvorledes der på verdensplan er sket 

en stigning i den disponible indkomst, og hvordan det har haft en indflydelse på 

efterspørgslen efter færdigpakkede mejeriprodukter. Den øgede velstand har også betydet, at 

flere har haft råd til at købe kød og derfor er begyndt at spise mere kød. 

Figur 9: Salg af kød, 2002 = indeks 100

 
Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Det ses, at forbruget af kød pr. indbygger er steget med ca. 25 % på verdensplan over en 10-

årig periode, jf. Figur 9. Forbruget af kød har været faldende i Nordamerika og konstant i 

Europa, mens det har været stigende i den resterende del af verden. I den vestlige del af 

verden er der sket en aversion væk fra kød, mens der i den resterende del af verden, der 

relativt har oplevet den største fremgang i den disponible indkomst, er sket en stigende 

efterspørgsel efter kød. Kina, Indien og Sydamerika har i perioden oplevet en fremgang i den 

disponible indkomst på henholdsvis 274 %, 154 % og 133 %. Den stigende velstand har 
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således medført en ændring i forbrugsvanerne mod et større forbrug af kød. Totalt set er 

forbruget af kød på verdensplan steget med 45 mio. tons fra 2002 – 2012. Cultures & 

Enzymes producerer ingredienser til kødindustrien, og Animal Health & Nutrition producerer 

ingredienser til dyrefoder. Det er i dette lys, at stigningen i forbruget af kød er interessant.   

Konklusion på sociale og kulturelle forhold 

Den øgede fokus på sundhed og velvære har været en positiv trend for Chr. Hansen, men 

risikoen for, at trenden vender til noget mindre lukrativ, vil selvfølgelig altid være til stede. 

Omvendt har Chr. Hansen vist, at de kan tilpasse deres forretningsmodel til tidens trend, som 

da de oprettede Natural Colors Division med det formål at skabe naturlige farvestoffer, da de 

så, at det var, hvad forbrugerne efterspurgte. Ligeledes er stigningen i det globale kødforbrug, 

der hænger tæt sammen med den øgede velstand, en mulig for at afsætte ingredienser til kød- 

og foderproducenter.  

Teknologi 

Den teknologiske udvikling for biosciencevirksomheder går utrolig hurtigt. Der foregår en 

konstant proces- og produktinnovation. 14 % af omsætningen i Chr. Hansen stammer fra 

produkter, der er udviklet inden for de seneste tre år
33

, og der investeres konstant i 

procesoptimering
34

. En analyse af, hvordan den teknologiske udvikling har influeret på Chr. 

Hansen, er derfor relevant. 

Chr. Hansens vækst har blandt andet været drevet af den teknologiske udvikling
35

. 

Konverteringen fra, at mejerierne selv har produceret deres enzymer til at lade 

ingrediensvirksomheder som Chr. Hansen producere dem, har været med til at skabe 

væksten
36

. Chr. Hansen kan via sin teknologiske know how inden for enzymer hjælpe 

kunderne med at forbedre produkternes smag, holdbarhed og udbyttet. 

Konverteringen fra, at mejerierne selv har produceret deres egne kulturer til at anvende 

industrielt fremstillede kulturer (DVS), har været med til at skabe vækst i biosciencebranchen. 

Som tidligere nævnt er 70 % af yoghurtmarkedet og 37 % af ostemarkedet gået over til at 

anvende industrielt fremstillede kulturer,
37

 qua de fordele det medfører. Der er således stadig 
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et konverteringspotentiale på både yoghurt- og ostemakedet, der kan være med til at skabe 

yderligere vækst i branchen fremover.    

Som tidligere beskrevet producerer Chr. Hansen probiotiske ingredienser, hvis effekt skal 

kunne dokumenteres gennem kliniske forsøg. Chr. Hansen har derfor udviklet 

teknologiplatforme, der udvikler nye produkter, som dokumenterer effekten af probiotiske 

produkter. Salget af probiotiske produkter har historisk været stigende, jf. Figur 14, og hvis 

denne stigning fortsætter, ligger der et enormt potentiale. Hvis Chr. Hansen kan udnytte sine 

teknologiske platforme til at dokumenterer effekten af deres probiotiske produkter, vil der 

være store vækstmuligheder inden for dette segment. 

Chr. Hansen investerer løbende i produktionsanlæg og procesoptimering for at blive ved med 

at være konkurrencedygtige. Som et eksempel på procesoptimering kan nævnes, at 

fermenteringsanlægget i København er blevet suppleret med en fuldautomatisk pakkelinje til 

frosne kulturer
38

. Produktionsanlægget skal udvides i København, Health & Nutrition 

afdelingen får ny frysetørringskapacitet, og Natural Colors får ny produktionskapacitet til det 

nye farvestof Ultra Stable Red, som blev lanceret i september 2012. Den teknologiske 

udvikling, herunder produktudvikling, der løbende finder sted, forpligter Chr. Hansen til at 

investere i produktionsanlæg og procesoptimering, hvis de skal kunne efterkomme kundernes 

ønsker samt være konkurrencedygtige på produktionsomkostninger.  

Produktinnovation er utroligt vigtigt for Chr. Hansen. Hvis Chr. Hansen ikke kan udvikle de 

produkter, kunderne ønsker, eller konstant forbedre sig, kan de ikke bevare deres 

markedsposition. Derfor har Chr. Hansen udviklet stærke teknologiplatform, der arbejder med 

produktinnovation. Chr. Hansen har en af verdens største samlinger af bakteriestammer med 

mere end 10.000 mælkesyrebakteriestammer
39

. På grundlag af denne samling screenes, 

udvælges og forbedres bakteriekulturer, så de opfylder bestemte krav til slutproduktet, uanset 

om det drejer sig om fødevarer, kosttilskud eller foder. Chr. Hansens teknologiplatforme er 

afgørende for den vedvarende og rentable vækst i virksomheden. Teknologiplatformene er 

derfor beskyttet gennem patenter, og produkter er beskyttet gennem varemærkesøgninger
40

. 
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Da Chr. Hansen konkurrerer på viden, er det en nødvendighed at beskytte disse 

teknologiplatforme og produkter mod konkurrenterne.  

Delkonklusion på teknologi 

Teknologi er en vigtig parameter for Chr. Hansen, da virksomheden konstant skal være på 

forkant med produkt- og procesinnovation for at kunne efterkomme kundernes ønsker og 

bevare sin konkurrenceposition på markedet. Kunderne stiller hele tiden krav til nye og bedre 

produkter samt mere effektive processer. Det er derfor en vigtig faktor for Chr. Hansen, at de 

er på forkant med den teknologiske udvikling. Det er en styrke for Chr. Hansen, at de har en 

af verdens største samlinger af bakteriestammer samt teknologiplatforme, der er beskyttet 

gennem patenter og varemærkesøgninger, og derfor kan være med til at skabe vækst i 

fremtiden. Desuden er der stadig konverteringsmuligheder for industrielt fremstillede 

kulturer.  

Konklusion 

På baggrund af PEST-analysen kan det konkluderes, at der er mange omverdensfaktorer, der 

spiller ind på værdiskabelsen i Chr. Hansen. Af de faktorer der har den største indflydelse på 

værdiskabelsen fremhæves: stigende befolkning og velstand, øget fokus på sundhed og 

velvære, konverteringsmulighederne fra kunstige farvestoffer til naturlige samt fra egne 

fremstillede kulturer til industrielt fremstillede kulturer. Af negative faktorer kan nævnes 

lovændringer, som Chr. Hansen skal tilpasse sig, samt de store omkostninger de medfører til 

godkendelsesprocesserne. Som beskrevet er lovændringer ikke entydigt negativt for Chr. 

Hansen. For eksempel har lovændringer mod kunstige farvestoffer været med til at bane vejen 

for udbredelsen af de naturlige farvestoffer, Chr. Hansen producerer.   

Porters Five Forces 

Til at analysere konkurrenceintensiteten i biosciencebranchen anvendes Porters Five Forces. 

Modellen analyserer branchen ud fra fem markedskræfter: ”Konkurrenceintensiteten i 

branchen”, ”Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarriere)”, ”Konkurrence fra 

substituerende produkter”, ”Kundernes forhandlingsstyrke” og ”Leverandørernes 

forhandlingsstyrke”. Jo større rivaliseringen er internt i branchen samt påvirkning fra de fire 

aktører, desto højere er konkurrenceintensiteten, jf. Figur 10. Jo højere 

konkurrenceintensiteten er internt i branchen, og jo mere branchen påvirkes af de fire aktører, 
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desto mindre værdiskabende er branchen. Branchen er omvendt værdiskabende ved lav 

konkurrenceintensitet internt i branchen samt lav påvirkning fra de fire faktorer.  

Figur 10: Porters Five Forces 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgangs, side 87 samt egen tilvirkning 

Konkurrenceintensiteten i branchen 

I nedenstående afsnit vil konkurrenceintensiteten i Chr. Hansens branche, 

biosciencebranchen, blive analyseret. Chr. Hansen er som nævnt organiseret i tre divisioner, 

der operer inden for for hver deres område. Derfor vil markedsstørrelsen, konkurrenceform, 

konkurrenceparametre og vækstpotentiale blive gennemgået for hver af de tre divisioner og 

summeret op i en samlet analyse af konkurrenceintensiteten i branchen.  

Chr. Hansen er markedsleder inden for alle tre divisioner
41

 med følgende markedsandele: 

Cultures & Enzymes (45 %), Health & Nutrition (15 %) og Natural Colors (25 %)
42

. 

Nedenstående figur viser Chr. Hansens største konkurrenter inden for hver division. Cultures 

& Enzymes er delt op i ”Cultures” og ”Dairy Enzymes”, og Health & Nutrition” er delt op i 

”Human Health” og ”Animal Health”. 
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Figur 11: Chr. Hansens konkurrenter 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Investorpræsentation 2013, side 17 samt egen tilvirkning 

Cultures & Enzymes (45 %) 

Chr. Hansen estimerer, at værdien af markedet for fødevarekulturer i mejeri-, kød- og 

vinbranchen udgør ca. 570 – 620 mio. EUR årligt, og markedet for koagulanter (enzymer) 

udgør en værdi på 120 – 140 mio. EUR årligt
43

.  

Konkurrenceformen er differentieret oligopol, da der er få store spillere, der tilsammen udgør 

en stor del af omsætningen på markedet,
44

 og produkterne er heterogene
45

. Produkterne er 

heterogene, da kulturerne og enzymernes egenskaber på markedet adskiller sig fra hinanden 

og kan tilpasses af den enkelte producent. Kulturerne og enzymerne er med til at definere 

produkternes smag, konsistens og udseende. Derfor kan producenten ikke uden konsekvens 

skifte det ene enzym ud med et andet uden at ændre på slutproduktets smag, udseende eller 

konsistens.  

Chr. Hansens største konkurrenter inden for kulturer og enzymer er: Dupont, DSM, CSK og 

Clerici Sacco, jf. Figur 11. Færre konkurrenter betyder ofte mindre konkurrence og dermed 

større profitmuligheder
46

. Heterogene produkter medfører også større profitmuligheder end 

homogene produkter, da producenten bliver prisstiller frem for pristager, da køberen ikke kan 

købe et tilsvarende produkt hos konkurrenterne. Producenter af heterogene produkter vil 
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derfor ikke blive presset på prisen i samme grad som producenter af homogene produkter. 

Producenter af enzymer og kulturer kæmper i høj grad om, hvem der bedst kan efterkomme 

kundernes ønsker til produktfunktionalitet. Det handler om at udvikle nye produkter, der kan 

imødekomme regionale forbrugerpræferencer, give højere priser for eksempel i form af 

probiotika, bedre smag, konsistens og reducere kundernes omkostninger i form af mindre 

brug af stabilisatorer og mælkeproteiner
47

. Der konkurreres derfor på produktegenskaber frem 

for pris, hvilket kan være med til at forklarer den høje EBIT-margin, jf. Figur 16.  

Figur 12: Udvikling i Yoghurt, kød, vin og ost, år 2002 = indeks 100

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Historisk har markederne, som Chr. Hansen leverer kulturer og enzymer til, været voksende, 

jf. Figur 12. Produkter, Chr. Hansen leverer ingredienser til, er over en 10-årig periode steget 

med følgende procentsatser: Yoghurt 65 %, ost 29 %, kød 24 % og vin 16 %. Når markederne 

vokser for de produkter, som Chr. Hansen og dets konkurrenter leverer ingredienser til, øger 

det alt andet lige profitmulighederne for branchen. Hvis branchen derimod stod over for en 

tilbagegang i ovennævnte fødevarer, kunne det have betydet faldende omsætning med pres på 

marginerne til følge.  

50 % af omsætningen i Cultures & Enzymes skabes ved salg af enzymer og kulturer til 

produktionen af ost og yoghurt, jf. Figur 3. Det er derfor interessant at se, hvorledes 

omsætningen for Danone, der er verdens andenstørste producent af mejeriprodukter,
48

 har 

udviklet sig over de seneste år.   
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Figur 13: Historisk omsætning for Danone, 2006 = indeks 100 

Danone 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Omsætning 100 106 126 124 141 160 

Kilde: Årsrapporter for Danone samt egen tilvirkning 

Ovenstående figur viser udviklingen i omsætningen for Danone, der er en stor spiller på 

verdensmarkedet for mejeriprodukter.  Figuren viser tydeligt, at Danone har haft en stigende 

omsætning gennem de seneste år. Danone er valgt, da det er en af Chr. Hansens største 

kunder
49

, og en positiv udvikling i omsætningsvæksten hos Danone kan derfor smitte af på 

Chr. Hansen samt den resterende del af biosciencebranchen. 

Historisk har der været gode vækstmuligheder i divisionen, som har været drevet af de 

makroøkonomiske faktorer, der er blevet beskrevet i PEST-analysen. På baggrund af den 

historiske udvikling må det også forventes, at der i fremtiden vil være gode vækstmuligheder 

for divisionen. Dette vil dog blive gennemgået mere detaljeret i afsnittet Budgettering  

Health & Nutrition (15 %) 

Ledelsen i Chr. Hansen anslår, at markedet for Health & Nutrition Division har en værdi på 

450 – 550 mio. EUR. Som tidligere beskrevet er Health & Nutrition delt op i to områder: 

Human Health og Animal Health. Markedsstørrelsen for Human Heath anslås til at være 200 

– 250 mio. EUR og 200 – 300 mio. EUR for Animal Health
50

. Konkurrenceformen på begge 

områder er differentieret oligopol, da få store spillere udgør en stor del af omsætningen på 

markedet, samt at produkterne er heterogene. Desuden oplyser Chr. Hansen, at langt 

størstedelen af konkurrenterne er små, samt at deres produkter ingen eller ringe dokumenteret 

effekt har
51

.  

Produkterne, Health & Nutrition producerer, er heterogene, da de adskiller sig fra hinanden 

med hensyn til egenskaber og dokumenteret effekt. Det medfører, at Health & Nutrition bliver 

prissætter frem for prisstager, hvilket medfører, at det bliver muligt at tage en højere pris for 

produktet, da produktet er unikt med hensyn til egenskab og dokumenteret effekt. 

Veldokumenterede studier er således konkurrencefaktoren frem for pris i Health & 
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Nutrition
52

. Det kan ligesom i Cultures & Enzymes være med til at forklare den høje EBIT-

margin, jf. Figur 16. 

Inden for Human Health findes der på verdensplan 30 – 40 producenter af probiotika, men de 

fleste af dem er små producenter, og deres produkter har ingen eller ringe dokumenteret 

effekt
53

. Chr. Hansens vigtigste konkurrenter udgøres derfor af visse divisioner i DuPont, 

Lallemand og BioGaia, jf. Figur 11. Inden for Animal Health er der en række mindre aktører, 

og Chr. Hansens vigtigste konkurrenter er divisioner i Lallemand, Calpis, DSM og Alltech, jf. 

Figur 11.  

Figur 14:Udvikling i salget af kosttilskud og probiotika, 2002 = indeks 100 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Salget af probiotika har historisk været stigende, jf. Figur 14. Væksten skyldes de 

bagvedliggende makroøkonomiske faktorer, som er blevet gennemgået i afsnittet Sociale og 

kulturelle forhold i PEST-analysen. Der bliver det beskrevet, hvordan væksten har været 

drevet af en øget bevidsthed omkring sundhed, virkningen af probiotika og stigende 

yoghurtforbrug. I 2003 blev der lanceret 45 nye yoghurtprodukter med probiotika. I 2009 var 

det tal steget til over 400
54

 nye yoghurtprodukter, hvilket er et godt udtryk for, hvordan 

interessen efter probiotika er stigende.  

Human Health leverer ingredienser til kosttilskud, hvorfor udviklingen i kosttilskud er 

medtaget i Figur 14. Salget er over en 10-årig periode steget med 57 % og 47 % for 

henholdsvis kosttilskud og probiotika og tegner et billede af en branche i vækst. Probiotika 

anvendes ikke kun til mennesker men også til husdyr, da det menes at have en positiv 
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indflydelse på foderoptagelsen. Forbruget af kød er derfor en vækstdriver for dyrefoder, som 

Chr. Hansen leverer ingredienser til. Forbruget af kød på verdensplan er ligeledes i fremgang, 

jf. Figur 9.  

Væksten i Health & Nutrition har været drevet af de ændringer i forbrugsvaner, der blev 

beskrevet i PEST-analysen. Potentialet er derfor stort, hvis den øgede fokus på sundhed og 

probiotiske produkter fortsætter. Hvordan salget af kød samt probiotiske produkter forventes 

at udvikle sig i fremtiden, vil blive gennemgået nærmere i afsnittet Budgettering.   

Natural Colors (25 %) 

Ledelsen anslår, at markedet for naturlige farvestoffer har en værdi på 400 – 450 mio. EUR
55

. 

Inden for produktionen af naturlige farvestoffer produceres der standardiserede 

farveløsninger, der kan anvendes i en lang række mejeri- og kødprodukter. Desuden findes 

der kundetilpassede farveløsninger, der udvikles efter den enkelte kundes ønsker. Inden for de 

standardiserede farveløsninger konkurreres der på pris frem for på produktegenskaber, og der 

kommer stadig flere og flere producenter på markedet. Chr. Hansens fokuserer derfor på 

kundespecifikke farveløsninger frem for standardiserede farveløsninger, da marginerne for 

kundespecifikke løsninger er højere end for de standardiserede løsninger, da der konkurreres 

på produktegenskaber frem for på pris
56

. Markedsformen for de kundespecifikke 

farveløsninger er differentieret oligopol, da der er få spillere på markedet, der tilbyder disse 

løsninger. Chr. Hansens største konkurrenter er Sensient, San-Ei-Gen, GNT, Wild og 

Naturex, jf. Figur 11. På markedet for de standardiserede farveløsninger er markedsformen 

præget af fuldkommen konkurrence, da der er mange spillere, og produkterne er homogene.  
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Figur 15: Udvikling i salg af læskedrikke, mejeriprodukter og konfekture

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Note: 2002 = indeks 100 

Natural Colors beskæftiger sig med produktområderne læskedrikke, mejeriprodukter og 

konfekture, jf. Figur 4. Derfor er udviklingen i salget af disse tre produkter på verdensplan 

afbilledet i Figur 15. Salget af læskedrikke, mejeriprodukter og konfekture er over en 10-årig 

periode steget med henholdsvis 56 %, 25 % og 22 %. Omsætningen i Natural Colors er steget 

med 57 % på fire år og har til dels været drevet af den øgede befolkningsvækst og den 

dertilhørende efterspørgsel efter drikke- og fødevarer som beskrevet i PEST-analysen. Den 

øgede fokus på sundhed og de skadelige virkninger, kunstige farvestoffer kan have, har også 

haft en positiv indflydelse på værdiskabelsen i branchen.   

Væksten i Natural Colors har været drevet af stigende efterspørgsel efter læskedrikke, 

mejeriprodukter og konfekture. Vækstmulighederne på markedet for naturlige farvestoffer er 

gode, hvis denne efterspørgsel fortsætter, samt hvis konverteringen fra kunstige farvestoffer 

til naturlige farvestoffer fortsætter. Vækstraterne har dog historisk ikke været lige så store i 

Natural Colors som i de to resterende divisioner.  

Inden der konkluderes på konkurrenceintensiteten i branchen, vil nedenstående figur, der 

viser den historiske EBITDA-margin for de tre divisioner, underbygge påstanden om, at 

konkurrenceintensiteten i Natural Colors er højere end i de to andre divisioner. 

Figur 16: Histotisk EBITDA-margin for de tre divisioner 

EBITDA-margin, % 2008 2009 2010 2011 2012 

Cultures & Enzymes 26 % 26 % 29 % 29 % 29 % 

Health & Nutrition 21 % 29 % 30 % 33 % 35 % 

Natural Colors 10 % 9 % 11 % 11 % 16 % 

Kilde: Chr. Hansens Årsrapporter samt egen tilvirkning 
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Natural Colors har den laveste EBITDA-margin, jf. Figur 16. En lavere EBITDA-margin er et 

tegn på højere konkurrenceintensitet, da virksomheden bliver presset på prisen. Chr. Hansen 

har mulighed for at have en højere EBITDA-margin i de to andre divisioner, da 

konkurrenceintensiteten er lavere på grund af, at produkterne er heterogene.   

Konklusion på konkurrenceintensiteten i branchen  

Markedsformen i branchen for de tre divisioner er alle kendetegnet ved differentieret oligopol 

på nær markedet for standardiserede farvestoffer, der er præget af hårdere konkurrence. 

Differentieret oligopol betyder alt andet lige bedre profitmuligheder for spillerne i branchen, 

end hvis konkurrenceformen havde været fuldkommen konkurrence. Forbruget, af de 

fødevarer, branchen leverer ingredienser til, er i vækst. Dette betyder også bedre 

profitmuligheder, end hvis efterspørgslen efter fødevarer havde været faldende. Hvis 

efterspørgslen efter fødevarer havde været faldende, havde det betydet faldende omsætning i 

branchen med pres på marginerne til følge.  

Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) 

I nedenstående afsnit vil adgangsbarriererne i biosciencebranchen bliver analyseret. De tre 

divisioner bliver ikke analyseret individuelt. Det skyldes, at det langt hen ad vejen er de 

samme faktorer, der gør sig gældende som adgangsbarriere. Grunden til, at det er interessant 

at analysere branchens adgangsbarriere, er, at hvis der er profit i branchen, og 

adgangsbarriererne er lave, vil det medføre, at nye konkurrenter vil strømme til, og 

profitmulighederne vil reduceres. På lang sigt vil det medføre, at prisen kun dækker 

produktionsomkostningerne, hvorfor muligheden for overnormal profit vil forsvinde.  

Følgende faktorer gør sig gældende som adgangsbarriere i biosciencebranchen, og vil i 

nedenstående afsnit blive beskrevet:  

 Kundeloyalitet 

 Global tilstedeværelse 

 Patentlovgivning  

 Dokumentation 

 Medarbejder knowhow 

 Store initialomkostninger 

 Stordriftsfordele 
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Kundeloyalitet 

Kundeloyaliteten i branchen er høj. Det skyldes, at ingredienser er med til at definere smagen, 

udseendet og konsistensen på slutprodukterne, hvorfor det er komplekst at skifte ingrediens, 

uden at slutproduktet ændrer karakter. Det gør det svært for nye konkurrenter at komme ind 

på markedet og overtage eksisterende forretninger. Chr. Hansens samarbejder for eksempel 

ofte med producenter om at udvikle nye produkter
57

. Denne rolle kunne nye spillere på 

markedet godt overtage, men som nævnt er kundeloyaliteten høj i branchen, hvorfor Chr. 

Hansens kunder typisk vil gå til Chr. Hansen i første omgang. Hvis Chr. Hansen først har 

været med til at udvikle ingredienserne i samarbejde med producenten, vil det derfor være 

med til at skabe en adgangsbarriere mod nye indtrængere. Kundeloyaliteten vil blive 

gennemgået nærmere i afsnittet om Kundernes forhandlingsstyrke 

Global tilstedeværelse 

Chr. Hansen har en stærk global tilstedeværelse i form af repræsentationskontorer og 

applikationscentre verden over. Det er nødvendigt at kunne levere globale ensartede 

løsninger, hvis man ønsker at servicere de store internationale selskaber som Danone, Coca 

Cola etc. Ledelsen i Chr. Hansen vurdererer, at det gør sig gældende for alle deres divisioner. 

I kødbranchen sker der en konsolidering, hvor spillerne bliver større, og derfor er det 

nødvendigt at kunne levere ensartede probiotiske produkter verden over. Det samme gør sig 

gældende for Natural Colors, hvor Chr. Hansen som en af de eneste kan levere stabile og 

ensartede farver verden over til de multinationale selskaber
58

, hvilket giver dem en 

konkurrencemæssig fordel sammenlignet med de mindre nationale spillere. Der stilles derfor 

krav til nye spillere på markedet om at kunne levere globalt, hvis man ønsker at servicere de 

helt store selskaber.  

Patentlovgivning 

Chr. Hansen arbejder hele tiden på at udvikle sin produktportefølje med patenterede 

produkter
59

. Der tages patent på produkter, men også på processer og anvendelse. Chr. 

Hansen sikrer derved sine produkter mod at blive kopieret af eksisterende konkurrenter, men 

også mod nye spillere på markedet, hvilket medfører, at de selv må investere i at udvikle 

deres egne produkter og processer. Patenterne er således med til at skabe adgangsbarriere 

                                                      
57

 Prospekt, side 3 
58

 Prospekt, side 89 
59

 Prospekt, side 97 



 
 

34 
 

mod nye konkurrenter, så de ikke bare kan komme direkte ind på markedet og kopiere de 

eksisterende virksomheders ingredienser. Desuden anvendes de patenterede produkter i 

markedsføringen for at skabe et stærkere varemærke.  

Dokumentation 

Branchen står over for stigende krav om dokumentation af de sundhedsmæssige virkninger af 

probiotika. Myndighederne stiller således større og større krav, hvis de skal godkende 

sundhedsanprisningerne
60

. Der er store omkostninger forbundet med at afholde kliniske 

forsøg, der skal dokumenterer sundhedseffekten af probiotika. De store 

dokumentationsomkostninger vil udgøre en adgangsbarriere for branchen mod nye 

konkurrenter.  

Medarbejder knowhow 

Chr. Hansen er en vidensvirksomhed og bygger sin forretning på unik viden inden for 

områderne molekylærbiologi, mikrobiologi, fysiologi, genetik, fermentering og koagulant-

teknologi. Det er denne specialviden, Chr. Hansen bygger sin førende markedsposition på. 

Chr. Hansen har som beskrevet i ovenstående afsnit en lang række patenter, som er med til at 

beskytte deres produkter og processer, men megen af den knowhow, der findes i Chr. Hansen, 

ligger hos de ansatte. Chr. Hansen beskytter således denne knowhow imod deres konkurrenter 

via konkurrenceklausuler og fortrolighedsaftaler. Denne knowhow, som de eksisterende 

virksomheder i biosciencebranchen besidder, udgør dermed en adgangsbarriere mod nye 

konkurrenter, da nye konkurrenter selv skulle oparbejde denne omkostningsfulde knowhow 

eller købe sig til den.    

Store initialomkostninger 

Opstartsomkostningerne ved at gå ind i biosciencebranchen som ingrediensproducent er høje. 

Omkostningerne, der er forbundet med at opnå den nødvendige knowhow, 

produktionsfaciliteter og dokumentation, er store. De store initialomkostninger udgør således 

en barriere mod potentielle indtrængere i branchen, da store initialomkostninger vil afholde 

potentielle investorer fra at bevæge sig ind i branchen.   
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Stordriftsfordele 

For de største ingrediensproducenter er der ligesom i mange andre brancher muligheder for 

stordriftsfordele. Ved at have store produktionsanlæg er det muligt at sænke 

enhedsomkostningerne i produktionen. Som et eksempel på stordriftsfordele kan nævnes, at 

Chr. Hansen gennem en årrække har udvidet deres produktionsaktiviteter med lavere 

enhedsomkostninger til følge
61

. Det er tidligere beskrevet, hvorledes biosciencebranchen er 

domineret af få store spillere. En af årsagerne til dette kan være stordriftsfordele. De små 

spillere har svært ved at konkurrere med de store spillere på pris, hvilket gør det svært for de 

små spillere, selvom pris ikke er det primære konkurrenceparameter. Stordriftsfordele er 

således med til at skabe en adgangsbarriere mod potentielle indtrængere.  

Delkonklusion på truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarriere) 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at der er mange faktorer, der 

tilsammen udgør en høj adgangsbarriere i biosciencebranchen. Chr. Hansen er en 

vidensvirksomhed, og der kræves store investeringer, hvis nye konkurrenter skal opnå samme 

vidensniveau. Det gælder alt fra medarbejder knowhow, dokumentation og patenter. De høje 

initialomkostninger samt stor kundeloyalitet gør det heller ikke nemt for nye konkurrenter at 

komme ind i branchen. Alt sammen kan være med til at afskrække potentielle indtrængere for 

at komme ind på markedet. Som beskrevet i indledningen kan høje adgangsbarrierer være 

med til at opretholde den overnormale profit i en branche i længere tid. Udsigten til, at Chr. 

Hansen kan skabe overnormal profit i fremtiden på grund af de høje adgangsbarrierer, er 

derfor gode.     

Konkurrence fra substituerende produkter 

I nedenstående afsnit vil konkurrencen fra substituerende produkter blive analyseret. Afsnittet 

vil ikke være opdelt i de tre divisioner. Det er relevant at analysere, om Chr. Hansens 

produkter kan substitueres med andre produkter, men også om slutproduktet, Chr. Hansen 

leverer ingredienser til, kan substitueres med produkter, Chr. Hansen ikke leverer 

ingredienser til. Hvis dette er tilfældet, kan det skade Chr. Hansens vækstmuligheder. Hvis 

der eksisterer substituerende produkter, vil det lægge et loft over priserne, som Chr. Hansen 

kan forlange for deres produkter. Hvis Chr. Hansen forlanger for høje priser, kan det være, at 

kunden vælger et substituerende produkt i stedet.  
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Siden Chr. Hansen introducerede DVS-teknologien i 1978, er der sket en substitution fra den 

konventionelle syrevækkermetode til industrielt fremstillede kulturer (DVS). Denne 

substitution har dannet fundamentet for væksten i divisionen Cultures & Enzymes. Chr. 

Hansens ledelse anslår, at 70 % af markedet for yoghurt og 37 % af ostemarkedet er omstillet 

til DVS-teknologien
62

. Det er tidligere beskrevet, hvilke egenskaber og fordele Chr. Hansens 

kunder opnår ved at anvende DVS-teknologi frem for den konventionelle syrevækkermetode.  

På trods af disse fordele er der en risiko for, at kunderne ikke vil substituere så hurtigt som 

forventet, hvilket vil gå ud over vækstmulighederne i branchen. Desuden lægger eksistensen 

af den konventionelle syrevækkermetode et loft over priserne på industrielt fremstillede 

kulturer som beskrevet i indledningen.  

Den øgede fokus på sundhed, der er kommet de seneste år, har medført en konvertering fra 

konventionelle farvestoffer til naturlige farvestoffer. Denne substitution har været med til at 

bære omsætningsvæksten i Natural Colors Division. Der vil altid være en risiko for, at tidens 

fokus på sundhed vil forsvinde, hvorfor der vil ske en tilbagesubstitution til kunstige 

farvestoffer. Southampton rapporten var som nævnt med til at kickstarte vækstmulighederne 

for naturlige farvestoffer, da rapporten viste en sammenhæng mellem indtagelse af kunstige 

farvestoffer og hyperaktivitet hos børn
63

. Hvis der i fremtiden bliver udviklet kunstige 

farvestoffer, som ingen bivirkning har, og de er billigere at producere end naturlige, er det 

også muligt, at det vil kunne føre til en substitution væk fra naturlige farvestoffer.  

Den øgede fokus på sundhed har ikke kun medført en substitution fra konventionelle 

farvestoffer til naturlige farvestoffer for Chr. Hansen, men også en udbredelse af produkter 

med sundhedsanprisninger – som for eksempel yoghurt indeholdende probiotika, der har en 

sundhedsfremmende effekt på mavens tarmflora. Denne substitution mod produkter 

indeholdende probiotika har været med til at styrke omsætningen i Health & Nutrition 

divisionen. Der er dog ingen, der ved, om dette er en varig trend, eller om salget af 

probiotiske produkter engang i fremtiden vil falde, og der vil ske en substitution mod 

produkter uden sundhedsanprisninger, fordi forbrugerne ikke længere er villige til at betale en 

merpris for de sundhedsfremmende effekter.  
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Det globale salg af yoghurt har de seneste mange år været stigende. Dels på grund af den 

demografiske udvikling, men også på grund af den øgede fokus på sundhed. For eksempel er 

salget af yoghurt i USA steget, fordi man er blevet opmærksom på, at yoghurt er en sund start 

på dagen. Men det findes mange sunde morgenmadsalternativer til yoghurt, som forbrugerne 

kan substituere til. Denne substitution væk fra produkter, som Chr. Hansen leverer 

ingredienser til, er en trussel for Chr. Hansens vækstmuligheder. Det kunne for eksempel 

være, at salget at yoghurt faldt som følge af, at folk hellere ville spise andre 

morgenmadsprodukter.  

Der vil altid være en risiko for, at der opstår nye innovative produkter, der løser kundernes 

udfordringer bedre end Chr. Hansens eksisterende produkter. Der vil således altid være en 

mulighed for, at nye substituerende produkter kommer til og kan true Chr. Hansens vækst- og 

indtjeningsmuligheder, samt at kunderne substituerer væk fra fødevarer, som branchen leverer 

ingredienser til.  

Konklusion på konkurrence fra substituerende produkter 

Fødevareingredienser er i høj grad med til at definere smagen og konsistensen i de 

slutprodukter, de indgår i. Det gør det svært at substituere en ingrediens i et eksisterende 

produkt med en ny ingrediens. Der vil dog altid være en trussel/mulighed for, at nye metoder 

dukker op som industrielt fremstillede kulturer (DVS), der er så effektive i forhold til de 

eksisterende produkter, at man kan være nødsaget til at substituere. Chr. Hansen er de seneste 

år blevet belønnet for at have satset på naturlige farvestoffer, da tidens trend med fokus på 

sundhed og velvære har tilgodeset denne satsning. Der vil dog altid være en trussel for, at 

trenden vender, og producenterne igen vil vende sig mod mere stabile kunstige farvestoffer. I 

forlængelse af sundhedsbølgen er det også blevet mere populært for eksempel i USA at spise 

yoghurt samt probiotiske produkter, som Chr. Hansen leverer henholdsvis enzymer og 

kulturer til. Konklusionen på konkurrence fra substituerende produkter er, at det ikke er så 

oplagt i ingrediensbranchen at substituere ingredienser ud med nye ingredienser, på grund af 

konsekvenserne det vil have for slutproduktet. Omvendt er der en stor trussel for, at 

konkurrenterne og forbrugerne vil ændre adfærd og vende sig mod produkter, der ikke 

indeholder ingredienser fra Chr. Hansens produktportefølje.   
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Kundernes forhandlingsstyrke 

I dette afsnit analyseres kundernes forhandlingsstyrke i biosciencebranchen som helhed, men 

fokus ligger på Chr. Hansens forhandlingsstyrke over for sine kunder. Det er relevant at 

analysere kundernes forhandlingsstyrke i branchen, da høj forhandlingsstyrke er 

ensbetydende med, at kunden kan presse ingrediensproducenten på prisen.  

Chr. Hansens omsætning fordeler sig på over 5.000 kunder og består af både globale samt 

regionale kunder. Den brede kundesammensætning bidrager til en lavere risiko på 

kundeområdet, da Chr. Hansen bliver mindre afhængige af enkeltkunder. På trods af den 

brede kundesammensætning er det stadig få kunder, der udgør en stor del af Chr. Hansens 

omsætning. De fem største kunder i Chr. Hansen står således for 15 % af omsætningen, mens 

de 25 største kunder udgør mere end 30 % af omsætningen. Der er ingen kunder, der udgør 

mere end 10 % af omsætning
64

. Tendensen har de seneste år været, at de store kunder står for 

en stigende andel af den samlede omsætning, hvorfor de store kunder bliver større og dermed 

øger deres forhandlingsstyrke over for Chr. Hansen. 

Chr. Hansen har mange kunder med lange relationer. De 25 største kunder i Chr. Hansen har i 

gennemsnit været kunder i mere end 20 år
65

. Lange kunderelationer er med til at skabe 

sikkerhed og stabile indtægter for Chr. Hansen. Hvis Chr. Hansen kan fastholde disse loyale 

kunder samt skabe nye, vil det også i fremtiden medføre sikre pengestrømme til 

virksomheden. En af årsagerne til de langvarige kunderelationer er, at ingredienser er med til 

at definere slutproduktets smag, konsistens og udseende. Det betyder, at hvis 

fødevareproducenten udskifter én af Chr. Hansens ingredienser, kan det medføre, at 

slutproduktet ændrer sig markant. Det er derfor kompliceret for en fødevareproducent at 

substituere Chr. Hansens ingredienser ud med konkurrenternes. Dette er med til at styrke Chr. 

Hansens forhandlingssituation over for sine kunder. Dette gør sig ikke kun gældende for Chr. 

Hansen, men for alle ingrediensproducenterne i branchen. 

Divisionen Natural Colors producerer både standardiserede farveløsninger og 

kundespecifikke farveløsninger. Kunderne, der køber de standardiserede farveløsninger, har 

en bedre forhandlingsposition over for Chr. Hansen end dem, der køber de kundespecifikke 

farveløsninger. Det skyldes, at de kan presse Chr. Hansen på pris, da de kan få tilsvarende 
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løsninger hos konkurrenterne. På den måde adskiller de standardiserede farveløsninger sig 

markant fra de andre ingredienser, Chr. Hansen producerer, der ikke så let kan substitueres. 

Derfor har Chr. Hansen også valgt at fokusere på de kundespecifikke løsninger.  

Chr. Hansen øger kundeloyaliteten ved løbende at være i kontakt med kunderne omkring de 

eksisterende produkter, de leverer. Løbende udvikler de også nye produkter i tæt samarbejde 

med kunder. Det sikrer, at produkterne opfylder kundens behov, og at man hele tiden 

efterkommer kundernes ønsker. 

I forsøg på at fastholde eksisterende kunder indgår Chr. Hansen så vidt muligt kontrakter med 

sine kunder. Størstedelen af kunderne har virksomheden kontrakter med, men der er stadig 

enkelte nøglekunder, der ikke haves kontrakt på. Det giver en øget usikkerhed, da for 

eksempel længden af samarbejdet dermed ikke kendes. Kontrakter giver sikkerhed omkring 

mange parametre, men det har vist sig ikke altid at være positivt. I 2010 havde Chr. Hansen i 

en kontrakt låst prisen på karmin fast i et år af gangen. I løbet af dette år steg prisen 

væsentligt, hvorfor virksomheden var nødt til at sælge til en pris, der lå under 

markedsprisen
66

. Efterfølgende har Chr. Hansen dog lært af denne episode, hvorfor de ikke 

længere fastlåser sig på priser, men i stedet løbende forhandler disse på plads.  

De 25 største kunder genererer 30 % af omsætningen, og hvis Chr. Hansen skulle miste en af 

disse kunder, vil det kunne mærkes på omsætningen, på trods af at ingen kunder udgør mere 

end 10 % af omsætningen. Derfor er det positivt for Chr. Hansen, at både store og små kunder 

er afhængige af deres unikke produkter, der er med til at skabe smagen, udseendet og 

konsistensen på de produkter, som fødevareproducenterne lever af at sælge. 

Fødevareproducenterne har ofte brugt formuer på at udvikle og brande visse produkter, og de 

er derfor afhængige af at kunne købe de nødvendige ingredienser hos blandt andet Chr. 

Hansen.  

Konklusion på kundernes forhandlingsstyrke  

I og med at ingen kunder udgør mere end 10 % af omsætningen, eksisterer der ingen kunder, 

som Chr. Hansen ikke kan undvære. Dog er der ingen tvivl om, at de største kunder som 

Danone og Coca Cola vil være i bedre forhandlingsposition end de mindre kunder. Chr. 

Hansen udarbejder ofte ingredienser i samarbejde med deres kunder, således at de besidder de 
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helt rigtige egenskaber, som kunden ønsker. Dette samarbejde bringer Chr. Hansen i en god 

forhandlingsposition. Specielt hvis kunden har brugt store summer på at brande produktet, 

kan det være svært at skifte til en anden ingrediensproducent. 25 af Chr. Hansens største 

kunder har været kunder i mere end 20 år, hvilket tyder på høj kundeloyalitet. At en kunde har 

været loyal kan betyde, at de har en bedre forhandlingsposition hos Chr. Hansen qua deres 

anciennitet, men også at de kan være så afhængige af Chr. Hansens ingredienser, at det kan 

være svært at skifte. Konklusionen på kundernes forhandlingsstyrke er, at den er lav.      

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

I nedenstående afsnit vil leverandørernes forhandlingsstyrke blive analyseret i 

biosciencebranchen. Antallet af leverandører spiller ind på forhandlingsstyrken i branchen. Jo 

flere leverandører desto lavere er forhandlingsstyrken, og Chr. Hansen og de andre 

producenter kan dermed presse leverandørerne på prisen. Det er derfor interessant at 

analysere Chr. Hansens afhængighed af enkelte leverandører.  

Chr. Hansen er ikke afhængige af enkelte leverandører
67

, men er stadig afhængig af, at deres 

leverandører leverer til tiden, hvis de selv skal kunne levere rettidigt
68

. Chr. Hansens 

leverandører kan opsige aftalerne med tre til seks måneders varsel. En leverandør kan opsige 

aftalen med det formål at genforhandle betingelser, således at de blive mindre attraktive for 

Chr. Hansen
69

. Dette scenarie virker dog ikke særligt sandsynligt, da Chr. Hansen som nævnt 

ikke er afhængig af én leverandør, men af flere. En af svaghederne for Chr. Hansen er, at de 

bliver ramt af stigende råvarepriser og, at de på kort sigt ikke kan overvælte de stigende 

råvarepriser til kunderne
70

. Det er, som tidligere nævnt, i særdeleshed ingredienserne i 

karminproduktionen, der har ramt Chr. Hansen hårdt. Det er dog ikke kun prisen på 

ingredienser til karmin, der kan svinge, men også på andre råvarer som Chr. Hansen bruger i 

produktionen. Det kan for eksempel være bær, rødder og frø.  

Konklusion på leverandørernes forhandlingsstyrke  

Da der er flere leverandører til branchen, og Chr. Hansen ikke er afhængige af en enkelt, er 

leverandørernes forhandlingsstyrke begrænset. Det betyder, at leverandørerne ikke kan presse 
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prisen op. Til gengæld er branchen sårbar over for stigende råvarepriser, da 

ingrediensproducenterne på kort sigt ikke kan overvælte de stigende råvarepriser til kunderne. 

Konklusion 

I afsnittet Konkurrenceintensiteten i branchen blev konkurrenceformen bestemt til 

differentieret oligopol. Differentieret oligopol giver bedre profitmuligheder end 

fuldkommenkonkurrence på grund af den lavere konkurrenceintensitet. Det blev beskrevet, at 

Chr. Hansen er markedsleder inden for alle tre divisioner, hvilket giver visse 

konkurrencemæssige fordele. Det blev også bevist, at der historisk har været vækst på de 

fødevaremarkeder, Chr. Hansen leverer ingredienser til, hvilket giver øgede profitmuligheder 

i branchen.  

I afsnittet Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) blev adgangsbarriererne i 

biosciencebranchen identificeret. Blandt de vigtigste adgangsbarrierer blev 

initialomkostninger, vidensniveau samt kundeloyalitet fremhævet, og konklusionen var, at der 

er høje adgangsbarrierer i branchen, hvilket medfører, at mulighederne for overnormal profit 

er til stede.     

Konkurrence fra substituerende produkter er til stede i biosciencebranchen i et begrænset 

omfang, da ingrediensernes indflydelse på slutproduktet gør det svært at skifte leverandør. 

Fokus på sundhed har været med til at øge efterspørgslen efter naturlige farvestoffer samt 

produkter indeholdende probiotiske ingredienser. Truslen for Chr. Hansen består i, at der er 

en risiko for, at trenden vil ændre sig, og kunderne vil substituere væk fra produkter 

indeholdende Chr. Hansens ingredienser. Konklusionen er, at truslen for substituerende 

produkter er lav. 

Chr. Hansen har lange kunderelationer med deres kunder og udvikler mange af deres 

ingredienser i samarbejde med kunderne. Desuden har Chr. Hansen mange kunder, og ingen 

kunder udgør mere end 10 % af omsætningen. Konklusionen på kundernes forhandlingsstyrke 

var derfor, at kundernes forhandlingsstyrke over for Chr. Hansen er lav.  

Chr. Hansen er ikke afhængig af én leverandør, hvilket reducerer leverandørernes 

forhandlingsstyrke. Truslen for Chr. Hansen består i, at leverandørernes produkter kan variere 

i pris, og Chr. Hansen på kort sigt har svært ved at overføre denne prisstigning til kunderne.  
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Den samlede konklusion på Portes Five Forces er således, at biosciencebranchen er 

værdiskabende, da konkurrenceintensiteten i branchen er lav, samt påvirkningen fra de fire 

aktører er begrænset.    

SWOT-analyse 

I SWOT-analysen samles op på styrker, svagheder, muligheder og trusler fra den strategiske 

analyse. Desuden vil de vigtigste parametre fra SWOT-analysen kort blive fremhævet. 

Figur 17: SWOT-analyse, Chr. Hansen  

Styrker Svagheder 

 Markedsleder 

 Markedsform (differentieret oligopol) 

 Markeder i vækst 

 Bred kundeportefølje 

 Høj kundeloyalitet 

 Høje adgangsbarrierer 

 Veldokumenterede produkter 

 Avancerede teknologiplatforme 

 Ikke afhængig af én leverandør 

 En af verdens største bakteriestammer 

 Højt vidensniveau 

 Valutakurseksponering 

 Omkostninger forbundet med 

godkendelsesprocesser 

 Sårbare over for stigende råvarepriser 

Muligheder Trusler 

 Konverteringsmuligheder   

 Befolkningsvækst 

 Stigende velstand 

 Øget fokus på sundhed og velvære 

 Stigende forbrug af fødevarer 

 Substitution (fra kunstige farvestoffer til 

naturlige og fra konventionelle kulturer til 

industrielt fremstillede) 

 Nye forbrugsvaner 

 Global tilstedeværelse 

 Lovændringer 

 Fødevareskandaler 

 Rentestigninger 

 Nye produkter der er bedre end Chr. 

Hansens 

 Substitution væk fra fødevarer der 

indeholder ingredienser fra Chr. Hansen 

 Retssager 

Kilde: Egen tilvirkning 

De makroøkonomiske faktorer, der blev identificeret i økonomi og demografiafsnittet i PEST-

analysen, forklarer, hvorfor biosciencebranchen grundlæggende er i vækst. Argumenterne var, 

at der kommer flere mennesker på jorden, hvorfor der er behov for flere fødevarer og dermed 

ingredienser, samt at en stigende del af befolkningen har fået råd til at købe 

færdigproducerede fødevarer. En anden vigtig pointe fra PEST-analysen var ændringer i 

kostvaner, der har medført en konvertering fra kunstige farvestoffer til naturlige samt stigende 

salg af kød og probiotiske produkter. I teknologiafsnittet blev det beskrevet, hvorledes 
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konverteringen til industrielt fremstillede kulturer (DVS) havde påvirket omsætningen i 

biosciencebranchen positivt, og at der også i fremtiden vil være yderligere 

konverteringsmuligheder. Den største trussel mod Chr. Hansen, der blev identificeret i PEST-

analysen, var lovændringer. Lovændringer har tidligere ført til store forskning- og 

udviklingsomkostninger samt afskrivninger på allerede aktiveret forskning og udvikling, og 

det forventes, at dette også vil ske fremover. 

Biosciencebranchen blev analyseret i Portes Five Forces, og blandt de vigtigste pointer var, at 

konkurrenceintensiteten i branchen er lav, hvorfor der er mulighed for overnormal profit. 

Desuden blev det beskrevet, at adgangsbarriererne er høje, konkurrencen fra substituerende 

produkter var begrænset, samt kundernes og leverandørernes forhandlingsstyrke var lav. 

Derfor blev den overordnede konklusion på Portes Five Forces, at biosciencebranchen er 

værdiskabende.    

Styrkerne og mulighederne i SWOT-analysen kan ses som en forklaring på, hvorfor Chr. 

Hansen historisk har formået at skabe overnormal profit, men også hvorfor vi forventer, at 

Chr. Hansen også i fremtiden vil skabe overnormal profit på trods af de svagheder og trusler, 

virksomheden står overfor. På baggrund af SWOT-analysen konkluderes det således, at Chr. 

Hansens står godt rustet til fremtidens udfordringer.  
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Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at analysere den historiske udvikling i Chr. Hansens 

rentabilitet. Analysen skal efterfølgende bruges som fundament sammen med den strategiske 

analyse i udarbejdelsen af Chr. Hansens budget. 

Regnskabsanalysen bygger på den historiske periode fra 2007 til 2012. Chr. Hansen overtages 

i juli 2005 af fonde, der forvaltes og rådgives af PAI partners. Før Chr. Hansen blev overtaget 

af PAI partners, beskæftigede virksomheden sig også med aktiviteter inden for diagnose, 

behandling og forebyggelse af allergi. PAI partners overtager således det oprindelige 

forretningsområde, fødevareingredienser, hvilket bliver starten på det Chr. Hansen, vi kender 

i dag. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at vælge historisk data, der går tilbage før 

overtagelsen af PAI partners, da Chr. Hansen dengang var en anderledes virksomhed end efter 

overtagelsen. Det vurderes, at seks år historisk data er nok til at give et retvisende billede af 

udviklingen i Chr. Hansens rentabilitet. Perioden fra 2007 til 2012 er derfor valgt.  

Regnskabskvalitet 

Som nævnt i indledningen skal regnskabsanalysen sammen med den strategiske analyse 

danne fundament for budgetteringen. Kvaliteten af regnskaberne er derfor vigtig, da de skal 

være med til at fastlægge niveauer for nøgletal samt identificere trends til budgetteringen. 

Regnskaberne skal således kunne fungere som indikatorer på fremtiden, for at 

regnskabskvaliteten er høj.  

God regnskabskvalitet er kendetegnet ved mange tilbagevendende poster samt få transitoriske 

poster. Omvendt er dårlig regnskabskvalitet kendetegnet ved mange transitoriske poster samt 

få tilbagevendende poster. Hvis en virksomhed ofte skifter regnskabspraksis, kan dette også 

tyde på, at virksomheden forsøger at skjule noget. Da regnskaberne skal anvendes til en 

værdiansættelse, er det vigtigt at kunne skelne mellem transitoriske poster og tilbagevende 

regnskabsposter. Det skyldes, at de transitoriske poster forvrænger billedet, og at man ikke 

kan forvente, at de kommer tilbage igen næste år. Derfor vil de transitoriske poster blive 

fjernet i reformuleringen.  

Det bør nævnes, at Chr. Hansens skifter gruppevaluta fra DKK til EUR i 2008. For at gøre 

regnskabsåret 2007 sammenlignelig med de efterfølgende år er valutaen omregnet fra DKK til 
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EUR. Kursen, der er anvendt, er 7,46 DKK/EUR. Dette anses ikke for at være noget problem, 

da DKK har en fastkurs over for EUR. 

Det bør ligeledes nævnes, at Chr. Hansen aktiverer visse udviklingsomkostninger, således at 

de fremkommer af balancen og efterfølgende afskrives
71

. Dette gøres for at matche 

udviklingsomkostningerne med de fremtidige indtægter, de forventes at generere. Det er 

rimeligt at aktivere udviklingsomkostninger. Ikke fordi man ved, at de i fremtiden vil 

generere indtjening, men fordi det er, hvad der forventes
72

. Ellers ville Chr. Hansen ikke 

investere så mange penge i forskning og udvikling. Aktiveringen af 

udviklingsomkostningerne betyder, at EBITDA vil være højere for Chr. Hansen end for 

sammenlignelige virksomheder, der ikke aktiverer deres udviklingsomkostninger, men som 

omkostningsfører dem med det samme i resultatopgørelsen. Omvendt vil det reducere ROIC, 

da den investerede kapital øges.    

I perioden der anvendes i regnskabsanalysen, skifter Chr. Hansen ikke regnskabspraksis en 

eneste gang. Der er ligeledes mange tilbagevendende poster, der gør årerne let 

sammenlignelige til analyseformål. Der er heller ikke særligt mange transitoriske poster. I 

samtlige årsregnskaber er der ingen anmærkninger hverken fra revisor eller 

bestyrelsesmedlemmer. Chr. Hansen udarbejder årsrapporter i overensstemmelse med de 

internationale regnskabsstandarder IFRS og yderligere danske oplysningskrav for 

virksomheder i regnskabsklasse D
73

. Regnskabskvaliteten anses derfor at være høj og 

troværdig.     

Reformulering 

I nedenstående afsnit vil det blive beskrevet, hvilke poster der er blevet vurderet som 

transitoriske poster i resultatopgørelsen og derfor fjernet. I balancen vil der ikke blive 

gennemgået, hvilke poster der er blevet klassificeret som drift og finansiering og hvorfor, 

bortset fra posten ”Likvide beholdninger”. Hvorledes posterne er blevet klassificeret som drift 

og finansiering i balancen, kan ses i den reformulerede balance i Bilag 1 og Bilag 2.  
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Resultatopgørelsen 

Som nævnt i ovenstående afsnit er der få transitoriske poster, hvilket har gjort 

reformuleringen af resultatopgørelsen overkommelig. De eneste poster, der er korrigeret for, 

er ”Special items” og ”Discontinued Operations
74

” (DO).  

Figur 18: Special items og Discontinued Operations (DO) 

EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Special items -8,2 -7,5 -4,5 -24,2 0,0 0,0 

DO -6,7 36,3 -2,4 2,4 4,4 0,0 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter fra 2007 – 2012 samt egen tilvirkning 

”Special items” dækker primært over ekstraordinære bonusser til medarbejdere og derudover 

en lang række transitoriske omkostninger
75

. Det ses også, at der ikke har været nogle ”Special 

items” omkostninger i de to seneste regnskabsår, jf. Figur 18. ”Discontinued Operations” 

dækker over ophørte aktiviteter og anses derfor som en transitorisk post. I 2008 udgør 

”Discontinued Operations” 36,3 mio. EUR, hvilket skyldes salget af Dairy Flavor og 

Seasoning and Sweet Flavor. I regnskabsåret 2012 var der ingen ”Discontinued Operations”.  

Afskrivningerne fremgår ikke direkte af Chr. Hansens resultatopgørelse. For at beregne 

EBITDA i den reformulerede resultatopgørelse har det været nødvendigt at adskille 

afskrivningerne fra omkostningerne i resultatopgørelsen. Afskrivningerne kan findes i noterne 

til resultatopgørelsen, hvilket har gjort det muligt at beregne EBITDA. Den reformulerede 

resultatopgørelse kan ses i Bilag 3. 

Balancen 

Balancen er ligesom resultatopgørelsen blevet reformuleret til analysebrug. Dette er gjort ved 

at opdele balancens poster i ”finansieringsaktiver” og ”driftsaktiver”. Det er gjort, da det er 

driften, der ønskes analyseret. Den investerede kapital kan således estimeres ved følgende 

formel efter reformuleringen: 
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Den investerede kapital skal bruges til at beregne nøgletallet RIOC, som er afkastet på den 

investerede kapital. Den reformulerede balance kan ses i Bilag 1 og Bilag 2. 

Den likvide beholdning er i den reformulerede opgørelse klassificeret som et finansielt aktivt, 

jf. Bilag 1 og Bilag 2. Der kan argumenteres for, at en del af den likvide beholdning bør 

klassificeres som et driftsaktiv
76

, da virksomheden har brug for likvider til at kunne betale 

sine løbende forpligtelser. Dette er dog ikke gjort, da beløbet vil have så lille en betydning, at 

det ingen indflydelse vil have på nøgletallene. Den likvide beholdning er således heller ikke 

en del af posten rentebærende nettogæld. Den likvide beholdning vil derfor blive tillagt 

enterprise value i værdiberegningerne, efter den rentebærende nettogæld er fratrukket for at få 

markedsværdien af egenkapitalen.   

DuPont-model 

Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i DuPont-modellen. Først vil 

Return On Equity (ROE) blive beregnet, og efterfølgende vil den blive dekomponeret for at 

forklare, hvad der driver udviklingen i ROE. DuPont-modellen har den styrke, at den 

synliggør, hvor meget værdi der stammer fra driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten, jf. 

Figur 19. Først vil nøgletal fra driftsaktiviteten: Return On Invested Capital (ROIC), 

Overskudsgraden (OG) og omsætningshastigheden (OH) blive estimeret og kommenteret. 

Derefter vil nøgletal for finansieringsaktiviteten: Lånerenten (r) samt den finansielle gearing 

(FGEAR) blive estimeret og kommenteret. Til sidst vil ROE igen blive beregnet, men denne 

gang på baggrund af drifts- og finansieringsnøgletal. Samtlige nøgletal vil være udregnet på 

før skat basis. Nøgletallene efter skat kan ses i Bilag 4. 
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Figur 19: DuPont-model 

 

Kilde: Financial Statement Analysis, side 120 samt egen tilvirkning 

ROE kan beregnes via følgende formel
77

: 

    
                 

                         
 

Figur 20: Return On Equity (ROE) 

EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Res. før skat 0,9 32,3 7,4 72,8 148,3 172,3 

Gns. EK  115,4 127,4 352,1 639,4 696,9 

ROE  28,0 % 5,8 % 20,7 % 23,2 % 24,7 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Chr. Hansen præsenterer i hele perioden en høj egenkapitalforrentning bortset fra i 2009, jf. 

Figur 20. Årsagen til den lave ROE i 2009 vil blive forklaret til slut i DuPont-analysen. I 

beregningerne af ROE anvendes der gennemsnitlig egenkapital, da ROE skal afspejle afkastet 

over hele året. Gennemsnitlig egenkapital for 2008 er således beregnet som: 
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Driftsnøgletal 

ROIC kan estimers ud fra følgende formel
78

: 

     
    

                                
 

Hvor EBIT er Earnings Before Interest and Taxes.  

Figur 21: EBIT, Gennemsnitlig Investeret Kapital og RIOC 

EUR mio. 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

EBIT 83,2 103,5 113,9 139,8 159,2 185,0 

Gns. IK  1.096,6 1.085,1 1.066,2 1.058,6 1.064,0 

ROIC  9,4 % 10,5 % 13,0 % 15,0 % 17,4 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

RIOC er et udtryk for afkastet på den kapital, der er investeret i driften. RIOC er det 

overordnede nøgletal for driftsaktiviteten i DuPont-modellen. Ligesom der i beregningen af 

ROE blev brugt gennemsnitlige egenkapitalværdier, bliver der af samme årsager brugt 

gennemsnitlige værdier for den investerede kapital. ROIC kan også beregnes som
79

: 

                                       

Først beregnes overskudsgraden og derefter omsætningshastigheden ud fra de to 

nedenstående formler
80

: 

              
    

         
 

                    
         

                                
 

Figur 22: Overskudsgrad (OG) 

EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT 83,2 103,5 113,9 139,8 159,2 185,0 

Omsætning 444,9 476,7 511,2 551,8 635,6 698,7 

OG 15,7 % 21,7 % 22,3 % 25,3 % 25,0 % 26,5 % 

Kilde: Egne beregninger 
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Overskudsgraden er et udtryk for, hvor meget virksomheden tjener for hver euro, den 

omsætter for. For eksempel tjente Chr. Hansen 26,5 cent for hver euro, koncernen omsatte for 

i 2012, jf. Figur 22. Overskudsgraden er steget fra 15,7 % i 2007 til 26,5 % i 2012. 

Figur 23: Omsætningshastighed (OH) 

EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Omsætning 444,9 476,7 511,2 551,8 635,6 698,7 

Gns. IK  1096,6 1085,1 1066,2 1058,6 1064,0 

OH  0,43 0,47 0,52 0,60 0,66 

Kilde: Egen tilvirkning 

Omsætningshastigheden måler salget pr. euro investeret i driften. For eksempel omsatte Chr. 

Hansen for 66 cent for hver euro, koncernen havde investeret i driften i regnskabsåret 2012, 

jf. Figur 23. Omsætningshastigheden er derfor et udtryk for, hvor effektiv en virksomhed er til 

at udnytte de ressourcer, der er investeret i driften til at generere omsætning. 

Omsætningshastigheden har i hele perioden været stigende, hvilket er et udtryk for, at Chr. 

Hansen er blevet bedre til at skabe omsætning med de ressourcer, de har investeret i driften. 

Figur 24: RIOC = OG ∙ OH 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

OG 15,7 % 21,7 % 22,3 % 25,3 % 25,0 % 26,5 % 

OH  0,43 0,47 0,52 0,60 0,66 

ROIC  9,4 % 10,5 % 13,0 % 15,0 % 17,4 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur viser sammenhængen mellem OG og OH som beskrevet tidligere. Det ses, 

at ROIC er stigende over hele perioden fra 2008 til 2012, jf. Figur 24. RIOC er et udtryk for 

det afkast, driften genererer. I 2012 skabte Chr. Hansen et afkast på 17,4 cent per euro, der var 

investeret i driften, hvilket er en fremgang på 84,2 % i forhold til 2007.  

Det er kombinationen af overskudsgraden og omsætningshastigheden, der skaber ROIC. 

Kombination af disse to variabler siger typisk noget om, hvilke parametre virksomheden 

konkurrerer på. Chr. Hansen har en høj overskudsgrad, hvilket tyder på, at der er lav 

konkurrenceintensitet skabt af blandt andet høje adgangsbarrierer. Hvis der ikke var høje 

adgangsbarrierer, var det let for konkurrenter at komme ind på markedet. Det vil føre til, at 

priserne ville falde, hvorfor overskudsgraden også ville falde. Dette passer overens med 
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konklusionen i brancheanalysen, Porters Five Forces, hvor det også blev konkluderet, at der 

var høje adgangsbarrierer. Medicinal- og biotekselskaber, der ligesom Chr. Hansen er videns- 

og forskningsvirksomheder, er også karakteriseret ved lav omsætningshastighed og høj 

overskudsgrad
81

.   

I nedenstående afsnit vil nøgletallene fra driftsaktiviteten blive diskuteret og analyseret. 

Figur 25: ROIC, OG og OH før skat 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Note: Bemærk at OH er afbilledet på 2. aksen 

RIOC, OG samt OH udvikler sig positivt gennem hele perioden, jf. Figur 25. RIOC kan som 

tidligere skrevet beregnes som OG gange OH. Stigningen i RIOC kan derfor forklares ud fra 

stigningen i OG og OH. Spørgsmålet, som nu vil blive besvaret, er: ”Hvilke komponenter 

driver stigningen i OG og OH?”. 

Figur 26: Omsætning, EBIT og Investeret Kapital 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Note: Bemærk at den investerede kapital er afbilledet på 2. aksen 

Omsætning og EBIT stiger, mens den investerede kapital falder, jf. Figur 26. Omkostningerne 

er også steget fra 2008 til 2012, men ikke så meget som omsætningen er steget, hvorfor EBIT 
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stiger. Overskudsgraden er steget, da EBIT er steget relativt mere end omsætningen bortset 

fra i år 2011, hvor omsætningen stiger marginalt mere end EBIT. Stigningen i aktivernes 

omsætningshastighed skyldes en kombination af den øgede omsætning og den faldende 

investerede kapital.     

Nu er det blevet belyst, hvad der driver fremgangen i driftsaktiviteterne i Chr. Hansen. I 

nedenstående afsnit vil det blive belyst, hvorledes finansieringsaktiviteterne i virksomheden 

bidrager til det overordnede afkast for investorerne, ROE. 

Finansieringsnøgletal 

Indledningsvist blev ROE beregnet med følgende formel
82

: 

    
                 

                         
 

ROE kan dog også beregnes på baggrund af følgende formel
83

: 

                        

hvor r er lånerenten i procent, og FGEAR er den finansielle gearing. I nedenstående afsnit vil 

r og FGEAR beregnes ud fra følgende to formler: 

  
                              

                                    
 

      
                                    

                         
 

Figur 27: Nettofinansielle Forpligtelser (NFF), Gennemsnitlig rentebærende nettogæld 
(Gns. RBNG) og lånerente i procent (r) 

EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NFF -82,3 -71,2 -106,5 -67,0 -10,9 -12,7 

Gns. RBNG  981,2 957,7 714,1 419,2 367,1 

r  -7,3 % -11,1 % -9,4 % -2,6 % -3,5 % 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Lånerenten i procent stiger fra 2008 til 2009, hvorefter den falder frem til 2012, hvorefter de 

igen stiger, jf. Figur 27. I 2011 og 2012 er den faldet til et lavt niveau sammenlignet med de 

resterende år, hvilket skyldes faldet i nettofinansielle forpligtelser. Den gennemsnitlige 

rentebærende nettogæld er faldende gennem hele perioden, hvilket viser, at Chr. Hansen har 

nedbragt deres gæld.  

Figur 28: Gennemsnitlig rentebærende nettogæld (Gns. RBNG), Gennemsnitlig Egenkapital 
(Gns. EK) og Finansiel Gearing (FGEAR) 

EUR mio. 2008 2009 2010 2011 2012 

Gns. RBNG 981,2 957,7 714,1 419,2 367,1 

Gns. EK 115,4 127,4 352,1 639,4 696,9 

FGEAR 8,5 7,5 2,0 0,7 0,5 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den finansielle gearing er faldende gennem hele perioden, jf. Figur 28. Det skyldes, at den 

rentebærende nettogæld falder, og at egenkapitalen stiger. I 2008 har Chr. Hansen 8,5 EUR 

fremmedkapital for hver euro egenkapital. Dette forhold er faldet til 0,5 EUR i 2012. 

Da RIOC samt de finansielle nøgletal er beregnet, kan ROE nu beregnes, jf. ovenstående 

formel.  

Figur 29: ROIC, r, FGEAR og ROE 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROIC (1) 9,4 % 10,5 % 13,0 % 15,0 % 17,4 % 

R -7,3 % -11,1 % -9,4 % -2,6 % -3,5 % 

FGEAR 8,5 7,5 2,0 0,7 0,5 

(ROIC + r) * FGEAR (2)  18,6 % -4,7 % 7,6 % 8,2 % 7,3 % 

ROE = 1+ 2 28,0 % 5,8 % 20,7 % 23,2 % 24,7 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som indledning til DuPont-modellen blev ROE estimeret og kommenteret. Det blev nævnt, at 

Chr. Hansen præsterede en høj egenkapitalforrentning på over 20 % i hele perioden bortset fra 

i 2009, hvor egenkapitalforretningen er meget lav sammenlignet med de resterende år. 

Indledningsvist var det dog ikke muligt at forklare, hvorfor ROE var så lav, ud over at 

resultatet før skat var lavt sammenlignet med de andre år. Men efter at have dekomponeret 

ROE ved hjælp af DuPont-modellen ses det, at finansieringen bidrager negativt til 

egenkapitalforrentningen i 2009 modsat de resterende år. Det skyldes, at lånerenten overstiger 
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ROIC, hvilket vil sige, at Chr. Hansen finansierer sig til en højere rente end det afkast, der 

genereres fra driften. At r overstiger ROIC sammenholdt med den høje gearing på 7,5 gør, at 

afkastet på driften bliver reduceret fra finansieringsdriften til 5,8 %. 

Konklusion på DuPont-model 

Nøgletallene beregnet på baggrund af DuPont-modellen tegner et positivt billede af Chr. 

Hansen. Der er en positiv udvikling i nøgletallene, der driver ROIC. Overskudsgraden samt 

omsætningshastigheden er begge stigende, hvilket smitter af på ROIC, der også er stigende 

set over hele perioden. På finansieringssiden udvikler nøgletallene sig også positivt. 

Låneomkostningerne, r, er faldende og finansieringsaktiviteten bidrager positivt til 

egenkapitalforretningen i alle år bortset fra 2009. Konklusionen på DuPont-modellen er 

derfor, at hvis Chr. Hansen kan forsætte den historiske udvikling i fremtiden, går 

virksomheden en rentabel fremtid i møde.  
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Budgettering 

Værdiansættelsen i denne opgave bliver foretaget via nutidsværdimodeller og multipler. Det 

er nødvendigt at opstille et budget, før en nutidsværdimodel kan anvendes, da modellen 

tilbagediskonterer forventede fremtidige pengestrømme. Formålet med budgetafsnittet er 

derfor at estimere de fremtidige pengestrømme for Chr. Hansen, således at værdien af Chr. 

Hansen kan estimeres.    

Budgettet vil blive udarbejdet på baggrund af historisk regnskabsdata for Chr. Hansen. 

Konklusionerne fra regnskabsanalysen vil derfor blive inddraget i budgetteringen. Ligeledes 

vil konklusionerne fra den strategiske analyse blive inddraget, og sammen med 

regnskabsanalysen vil de to analyser tilsammen udgøre fundamentet for budgetteringen.  

Budgetperioden er valgt til otte år og løber fra 2013 – 2020 efterfulgt af terminalperioden. 

Længden på budgetperioden afhænger blandt andet af virksomhedens konkurrencemæssige 

fordel og vækstudsigterne for branchen
84

. Vi har valgt otte år, da vi vurderer, at der kan 

opstilles realistiske budgetter for Chr. Hansen i hele perioden, samt at der vil gå en årrække, 

inden Chr. Hansen når til steady state stadiet, hvor virksomheden vokser med en konstant 

vækstrate. Det bør dog nævnes, at der er større usikkerhed vedrørende pengestrømmene 

længst ude i budgetperioden end først i budgetperioden.  

Budgettet vil primært fokusere på omsætningen, da en stor del af de resterende 

budgetteringsposter vil afhænge af udviklingen i omsætningen. Denne fremgangsmåde 

benyttes blandt andet i Financial Statement Analysis
85

, og denne metode er valgt, da det er 

udviklingen i omsætningen, hvorom informationsgrundlaget er størst. De resterende 

budgetteringsposter vil senere i afsnittet blive kommenteret og vurderet individuelt.  

Udviklingen i Chr. Hansen har de seneste år været positiv på trods af den igangværende 

finanskrise. Gennem de seneste år har væksten i omsætningen ligget på mellem 8 - 15 %, 

samtidig med at EBIT de seneste to år er steget med henholdsvis 14 % og 16 %, jf. afsnittet 

Regnskabsanalyse. 
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På trods af omsætningsvækst og stigning i EBIT betyder det dog ikke, at det går lige godt for 

samtlige divisioner i Chr. Hansen. Det samme gør sig gældende i de fire regioner, hvor Chr. 

Hansen driver forretning.   

På grund af forskellen i divisionernes performance vil disse blive behandlet hver for sig for til 

sidst at blive summeret op i det samlede budget. Ligeledes vil der blive budgetteret for de 

geografiske regioner, hvor Chr. Hansen operer, da der er stor forskel på den fremtidige vækst 

i de forskellige regioner. Historisk har der også været stor forskel i væksten i regionerne, hvor 

Chr. Hansen opererer.  

Omsætningsvækst 

Omsætningen i Chr. Hansen drives af forskellige faktorer, alt efter hvilken division der 

analyseres. Der er dog visse fundamentale faktorer, der driver væksten i alle tre divisioner:  

- Stigende velstand med stigende efterspørgsel efter færdigproducerede fødevarer til 

følge 

- Befolkningsvækst med stigende efterspørgsel efter fødevarer til følge 

- Tidens trend med fokus på sundhed og velvære med stigende efterspørgsel efter 

probiotika, kosttilskud, naturlige farvestoffer og sunde produkter som yoghurt til følge 

Figur 30: Disponibel indkomst per husholdning, 2002 = indeks 100 

 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Note: Indien og Kina er tilknyttet 2. aksen 

Som det fremgår af Figur 30, vil den disponible indkomst vokse kraftigt i både Kina, Indien 

og Sydamerika. Stigende velstand vil medføre en stigende middelklasse, der har råd til at 

købe færdigproducerede produkter indeholdende ingredienser produceret af Chr. Hansen. 

Stigende velstand vil betyde, at folk ikke selv vil producere deres mejeriprodukter, og at 

mindre mejerier vil vokse sig større og anvende industrielt fremstillede enzymer (DVS). Alt 
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sammen vil medføre en stigning efter Chr. Hansens produkter. Stigningen i den disponible 

indkomst er mindst i Nordamerika og Europa. Dette betyder dog ikke, at det forventes, at 

amerikanerne og europæerne ikke vil have råd til produkter indeholdende Chr. Hansens 

produkter i fremtiden, men at væksten i fremtiden forventes at ske i de nye økonomier.   

Figur 31: Befolkningsvækst, 2002 = indeks 100 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Den fremtidige vækst i befolkningen på verdensplan giver ligesom udviklingen i den 

disponible indkomst et billede af, at den fremtidige vækst for Chr. Hansen skabt af de 

makroøkonomiske faktorer ligger i APMEA samt Sydamerika, jf. Figur 31.   

I Portes Five Forces blev det konkluderet, at Chr. Hansen har en stærk konkurrenceposition, 

da de er markedsledere inden for alle tre divisioner samt er globalt til stede og derfor kan 

servicere de store globale aktører. Det forventes derfor, at Chr. Hansen i fremtiden vil kunne 

udnytte deres position til at skabe yderligere vækst på de nye markeder. Det er i ovenstående 

figurer vist, at det forventes at være på de nye markeder, at Chr. Hansen skal øge deres 

omsætning, da det er de nye markeder, der oplever stigende indkomst samt voksende 

befolkning, jf. Figur 30 og Figur 31. Det forventes, at Chr. Hansen de kommende år vil kunne 

opnå de samme vækstrater på de nye markeder, som de historisk har præsteret. Det forventes 

dog også, at disse vækstrater i løbet af budgetperioden vil falde til et lavere og mere 

”normalt” niveau. Den fremtidige vækst for Chr. Hansen forventes derfor at se ud som 

følgende: 
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Figur 32: Omsætning fordelt på regioner, mio. EUR 

 
Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Note 1: Den totale omsætning for Chr. Hansen er tilknyttet den sekundære akse 

Note 2: Omsætning fordelt på regioner er ikke tilgængelig for 2007 

Som det fremgår af Figur 32 forventes det, at Chr. Hansen i den fastsatte budgetperiode vil 

opleve lavere vækst i Europa end i de resterende regioner. Den lave vækstrate i Europa 

skyldes til dels den lave befolkningstilvækst sammenlignet med de resterende regioner men 

også, at stigende indkomst ikke forventes at få den samme konverteringseffekt mod produkter 

indeholdende Chr. Hansens produkter som i de resterende regioner.  

Forventningerne til væksten på det nordamerikanske marked skyldes ikke kun de 

makroøkonomiske faktorer, da den disponible indkomst ikke stiger synderligt, samt 

befolkningstilvæksten er lav. En del af væksten på det nordamerikanske skyldes ændringer i 

forbrugsvanerne, der blev nævnt i den strategiske analyse. De seneste par år har omsætningen 

også været stigende i Nordamerika grundet ændringerne i forbrugsvanerne, jf. Figur 32. En 

yderligere gennemgang af disse forbrugsvaner gennemgås i de enkelte divisioners 

budgettering. Omsætningen i Nordamerika forventes derfor at stige, men ikke i samme grad 

som i APMEA og Sydamerika.  

Chr. Hansens omsætning i Sydamerika forventes at vokse med mere end 100 % i løbet af 

budgetperioden, jf. Figur 32. Den høje vækst skyldes primært udviklingen i den disponible 

indkomst og til dels også udviklingen i befolkningsvæksten. Udviklingen i 

befolkningsvæksten er dog lavere end verdensgennemsnittet, jf. Figur 31.  

Det forventes, at Chr. Hansen i budgetperioden vil op imod tredoble sin omsætning i 

APMEA, jf. Figur 32. Årsagen skal primært findes i, at Kina og Indien har en kraftig vækst i 

den disponible indkomst. En anden del af forklaringen skal findes i den kraftige stigning i 

befolkningen i Mellemøsten & Afrika og Indien. For regionerne Sydamerika og APMEA gør 
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det sig i høj grad gældende, at det er den makroøkonomiske udvikling, der driver væksten i 

omsætningen frem for eksempelvis konvertering fra kunstige farvestoffer til naturlige 

farvestoffer. Den stigende indkomst og voksende befolkning forventes at få efterspørgslen 

efter de produkter, Chr. Hansen leverer ingredienser til, til at stige kraftigt i fremtiden. Dette 

vil blive gennemgået nærmere i budgetterne for de tre divisioner.  

I følgende afsnit vil den fremtidige omsætningsvækst blive analyseret og budgetteret for hver 

af de tre divisioner i Chr. Hansen.  

Cultures & Enzymes 

Cultures & Enzymes står for 60 % af den samlede omsætning i Chr. Hansen. Budgetteringen 

af denne division vil derfor have stor indflydelse på det samlede budget. 

Cultures & Enzymes leverer kulturer, enzymer og probiotika til produktionen af yoghurt, ost 

kød og vin, jf. Figur 4. Hovedparten af omsætningen (50 %) stammer fra salg af ingredienser 

til yoghurt og ost, jf. Figur 3. Den fremtidige performance i Cultures & Enzymes vil derfor i 

høj grad være præget af udviklingen i salget af disse produkter.  

Figur 33: Udviklingen i salg af yoghurt, 2002 = indeks 100 

 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Note: Indien og Kina afbilledet på den sekundære akse 

På verdensplan har salget af yoghurt været stødt stigende gennem de sidste ti år og er i 

perioden 2002 – 2012 steget med knap 50 %, jf. Figur 33. Denne vækst forventes at stige 

fremover ifølge en analyse foretaget af Euromonitor. I perioden fra 2012 – 2017 har Indien 

haft den største stigning i forbruget af yoghurt efterfulgt af Kina. Ifølge Euromonitor 

forventes det, at Indien får en kraftig stigning i både den disponible indkomst samt 

befolkningsvækst, hvor der i Kina kun forventes en høj stigning i den disponible indkomst. 

100 

300 

500 

700 

900 

1.100 

100 

150 

200 

250 

300 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Verden 

Sydamerika 

Noramerika 

Europa 

Kina 

Indien 

Mellemøsten & Afrika 



 
 

60 
 

Dette kan muligvis forklare den større forventede stigning i forbruget af yoghurt i Indien end i 

Kina. Det lader i øvrigt til, at stigningen i den disponible indkomst samt befolkningsvæksten 

har stor indflydelse på det forventede salg af yoghurt. Det er således ikke kun Indien og Kina, 

der forventer en stor stigning i salget af yoghurt, men også Sydamerika.  

Som nævnt i afsnittet Sociale og kulturelle forhold er det de seneste år blevet populært at 

spise yoghurt i USA på grund af den øgede fokus på sundhed og velvære. Denne tendens 

forventes at fortsætte de kommende år, jf. Figur 33. Der vil derfor være gode 

vækstmuligheder for Cultures & Enzymes i Nordamerika. Vækstraterne vil dog ikke være lige 

så høje som vækstraterne i APMEA og Sydamerika. Europa er det eneste af markederne, hvor 

der ikke forventes at være nogen vækst i salget af yoghurt. Salget af yoghurt i Europa 

påvirker derfor ikke de samlede vækstforventninger til Cultures & Enzymes positivt modsat 

de resterende regioner.   

Da ingredienser til ost og yoghurt udgør 50 % af omsætningen i Cultures af Enzymes, er det 

også relevant at belyse det forventede fremtidige salg af ost. 

Figur 34: Udviklingen i salg af ost, 2002 = indeks 100

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Note: Kina og Indien er afbilledet på den sekundære akse 

Kina og Indien har enorme vækstrater i salget af ost efterfulgt af Mellemøsten & Afrika og 

Sydamerika. Salget af ost forventes at stige med 238 % og 253 % i henholdsvis Kina og 

Indien i perioden 2012 – 2018. Salget af ost giver det samme billede som salget af yoghurt. 

Det er i de nye økonomier, at vækstmuligheden er til stede for Chr. Hansen. Både 

Nordamerika og Europa har stort set ingen vækst i perioden 2012 – 2018. Chr. Hansen leverer 

mejerienzymer til osteproducenter. Høje forventede vækstrater i salget af ost giver derfor 

gode vækstmuligheder for Chr. Hansen på de nye markeder.    
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Foruden yoghurt og ost bliver der også i Cultures & Enzymes produceret ingredienser til kød 

og vin. Her er billedet det samme som for yoghurt og probiotika. Stigningen i forbruget af 

disse varer kommer primært til at ske i andre de regioner end Europa og Nordamerika. 

Omsætningsvæksten for Cultures & Enzymes forventes derfor at ske i regionerne APMEA og 

Sydamerika. I Figur 35 er udviklingen i kød og vin på verdensplan vist for at illustrere, at 

efterspørgslen efter ingredienser til disse to produkter forventes at stige i fremtiden. 

Figur 35: Udvikling i kød og vin, 2002 = indeks 100 

 
Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

 
På baggrund af ovenstående forventninger til udviklingen i produkter, som Cultures & 

Enzymes leverer ingredienser til, forventes det, at divisionen i den kommende budgetperiode 

fortsat vil stå for en stor del af den samlede omsætning. Udviklingen i omsætningen forventes 

derfor at komme til at se ud som følgende:  

Figur 36: Cultures & Enzymes (C & E), omsætning mio. EUR 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning  

Note 1: Indeks for omsætningen er tilknyttet den sekundære akse 

Note 2: Omsætningen fordelt på division var ikke tilgængelig for 2007 

 

Som det fremgår af Figur 36 har udviklingen i omsætningen de seneste år udviklet sig stabilt, 

hvilket den også forventes at gøre i den kommende budgetperiode. Cultures & Enzymes 

forventer i den kommende budgetperiode at opnå følgende årlige vækstrater i omsætningen.  
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Figur 37: Omsætningsvækst i %, Cultures & Enzymes 

Omsætningsvækst, % 2008 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 

Cultures & Enzymes n/a 6,3 7,6 6,3 10,8 9,4 9,6 

        

Omsætningsvækst, % B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Cultures & Enzymes 8,6 7,6 6,6 6,1 6,1 6,1 6,1 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Som det fremgår af Figur 37 forventes det, at Cultures & Enzymes de første budgetår fortsat 

vil opnå vækst i omsætningen på ca. 10 %. Disse vækstrater forventes især at blive opnået 

gennem et øget forbrug af yoghurt i Nordamerika og en øget efterspørgsel efter produkter 

med ingredienser fra Chr. Hansen i Sydamerika og APMEA. Foruden den øgede efterspørgsel 

på baggrund af den makroøkonomiske udvikling forventes en del af omsætningsvæksten at 

kunne henføres til konvertering fra ikke koncentrerede enzymer til koncentrerede enzymer 

(DVS).  

I løbet af budgetperioden forventes det, at vækstraterne i omsætningen vil være faldende og 

stabilisere sig på 6 %. Årsagen til de dalende vækstrater skyldes, at det øgede forbrug af 

yoghurt i Nordamerika forventes at aftage, samt markedet for konverteringen af ikke 

koncentrerede enzymer til DVS vil mættes inden for en kort årrække. De relativt høje 

vækstrater, som Cultures & Enzymes forventer at opnå i den sidste del af budgetperioden, 

kommer hovedsageligt fra de nye markeder og den øgede efterspørgsel, som de 

makroøkonomiske faktorer medfører.  

Health & Nutrition  

Som det fremgik af indledningen om Chr. Hansen står divisionen Health & Nutrition for ca. 

15 % af den samlede omsætning, jf. Figur 2. Health & Nutrition står dermed for den mindste 

del af den samlede omsætning af de tre divisioner. Divisionen leverer enzymer og probiotika 

til dyrefoder, kosttilskud, håndkøbsmedicin og modermælkserstatning, jf. Figur 4. Det 

forventede salg af probiotika, kosttilskud samt kød vil derfor blive analyseret i nedenstående 

afsnit. Kød er valgt, da der ikke findes statistik for salget af dyrefoder. Det antages derfor, at 

når salget af kød stiger, er der behov for mere dyrefoder, hvorfor salget af probiotika til 

dyrefoder også forventes at stige. Det har ligeledes ikke været muligt at finde statistik for 

salget af modermælkserstatning samt håndkøbsmedicin. Fokus vil derfor ligge på probiotika, 

kosttilskud samt kød. På baggrund af det forventede salg for disse tre produkter vil budgettet 
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for Health & Nutrition blive udarbejdet. På trods af at Health & Nutrition står for den mindste 

del af omsætningen i Chr. Hansen, er budgetteringen af denne division vigtig, da 

vækstforventningerne til divisionen er store.  

Indledningsvist vil den forventede udvikling i salget af probiotika blive analyseret.  

Figur 38: Udviklingen i salg af probiotika, 2002 = indeks 100 

 
Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Note: Kina er tilknyttet den sekundære akse 

Forbruget af probiotika på verdensplan har været stigende det seneste årti, og udviklingen 

forventes at forsætte de kommende år, jf. Figur 38. Stigningen i salget af probiotika har især 

været drevet af salget i Kina. Denne tendens forventes at vokse i fremtiden. En tendens man 

kunne se i Cultures & Enzymes, hvor den fremtidige vækst primært generes uden for de 

vestlige lande, går igen i Health & Nutrition.  

Som beskrevet leverer Health & Nutrition også ingredienser til kosttilskud, hvorfor salget af 

kosttilskud vil blive belyst i nedenstående afsnit.  

Figur 39: Udviklingen i salg af kosttilskud, 2002 = indeks 100 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 
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Som det fremgik af PEST-analysen, er der i løbet af de seneste år opstået en trend, hvor man i 

de vestlige lande i høj grad har fokus på sundhed. Denne tendens ventes at sprede sig til de 

nye markeder og bidrage yderligere til salget af kosttilskud. Det ses især i Indien, der 

forventes at opnå en stor stigning i salget af kosttilskud, jf. Figur 39. Forklaringen skal findes 

i, at den øgede fokus på sundhed forventes at brede sig, stigende indkomst og stigning i 

befolkning samt større tradition for kosttilskud. Historisk set har de nye økonomier større 

tradition for kosttilskud end i Vesten, og med en voksende middelklasse vil flere have råd til 

at købe kosttilskud. Den forventede stigning i kosttilskud forventes derfor at have en positiv 

indflydelse på den budgetterede omsætning i Health & Nutrition.  

Salget af dyrefoder er som beskrevet ikke direkte tilgængelig, hvorfor det er valgt at 

undersøge udviklingen i salget af kød i stedet. Antagelsen, der ligger bag, er, at jo mere kød 

der bliver spist, jo flere dyr bliver der opdrættet, hvilket også må have en direkte indflydelse 

på efterspørgslen efter dyrefoder og dermed ingredienser til dyrefoder.  

Figur 40: Udviklingen i salget af kød, 2002 = indeks 100 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

 

Salget af kød i Indien, Mellemøsten & Afrika, Sydamerika og Kina forventes igen at 

overstige verdensgennemsnittet, hvilket igen efterlader indtrykket af, at vækstmulighederne 

for Chr. Hansen ligger i de nye økonomier, jf. Figur 40. Konklusionen på det forventede salg 

af probiotika, kosttilskud og kød er, at der er store vækstmuligheder for Chr. Hansen i de nye 

økonomier. Det antages, at Chr. Hansen kan bruge sin rolle som markedsleder aktivt samt sin 

globale tilstedeværelse på de nye markeder til at erobre nye kunder. På baggrund af 

ovenstående konklusioner er budgettet for Health & Nutrition udarbejdet. Budgettet ser ud 

som følgende: 
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 Figur 41: Health & Nutrition (H & N), omsætning mio. EUR 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Note 1: Indeks er knyttet til den sekundære akse 

Note 2: Omsætningen fordelt på division var ikke tilgængelig for 2007 

Omsætningen i Health & Nutrition har siden 2007 være stigende. Denne stigning forventes at 

fortsætte i fremtiden grundet den øgede efterspørgsel efter probiotika, kosttilskud og 

dyrefoder. Ovenstående omsætning har følgende årlige vækstrater: 

Figur 42: Omsætningsvækst i %, Health & Nutrition 

Omsætningsvækst, % 2008 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 

Health & Nutrition n/a 22,9 14,9 14,5 18,0 19,1 17,4 

        

Omsætningsvækst, % B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Health & Nutrition 14,2 11,6 9,3 8,2 8,1 8,0 7,9 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Omsætningsvæksten i Health & Nutrition forventes at være på niveau med den historiske 

vækst i divisionen i den første halvdel af budgetperioden. I den resterende del af 

budgetperioden forventes det, at vækstraterne vil falde til mere moderate niveauer. Faldet 

skyldes, at det forventes, at markedet mættes, hvorfor efterspørgslen falder til et lavere 

niveau. 

Natural Colors 

Natural Colors står for 25 % af den samlede omsætning i Chr. Hansen og er dermed den 

andenstørste division, jf. Figur 2. Natural Colors leverer naturlige farvestoffer til is, 

konfekture, drikkevarer, færdigretter, frugtblandinger og mejeriprodukter, jf. Figur 4. Til at 

undersøge vækstmulighederne for Natural Colors vil det forventede salg af læskedrikke, 

konfekture og mejeriprodukter blive analyseret. Det har ikke været muligt at finde data for 
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færdigretter og frugtblandinger, hvorfor fokus i analysen ligger på læskedrikke, konfekture og 

mejeriprodukter. Igen er antagelsen, at hvis efterspørgslen efter de produkter, Chr. Hansen 

leverer ingredienser til, stiger, vil efterspørgslen efter Chr. Hansens ingredienser også stige.  

I Porters Five Forces blev det konkluderet, at Natural Colors adskiller sig hvad 

konkurrenceform angår for de to andre divisioner. Natural Colors konkurrerer på et marked 

kendetegnet ved fuldkommen konkurrence og Cultures & Enzymes og Health & Nutrition på 

et marked kendetegnet ved differentieret oligopol. På trods af at Chr. Hansen fokuserer på 

individuelle farveløsninger, er konkurrenceintensiteten i branchen hård for de standardiserede 

farveløsninger. Dette kommer også til udtryk ved, at Natural Colors historisk har leveret lave 

vækstrater sammenlignet med de to andre divisioner. I nedenstående figur er vækstraterne for 

læskedrikke, mejeriprodukter og konfekture vist på verdensplan. I Bilag 6, Bilag 7og Bilag 8 

kan vækstraterne fordelt på regioner ses.  

Figur 43: udviklingen i salg af læskedrikke, konfekture og mejeriprodukter på verdensplan, 
2002 = indeks 100 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning 

Ifølge data fra Euromonitor forventes det, at salget af læskedrikke, konfekture samt 

mejeriprodukter vil stige i fremtiden, jf. Figur 43. Efterspørgslen efter de produkter, Chr. 

Hansen leverer ingredienser til, forventes at stige, hvorfor det også forventes, at 

efterspørgslen efter naturlige farvestoffer vil stige. Chr. Hansens udfordring består i, at hele 

denne stigning ikke vil tilfalde dem på grund af den hårde konkurrence. Mange af 

forudsætningerne er ellers på plads. De er markedsleder, har en global tilstedeværelse, således 

at de kan servicere de store kunde som eksempelvis Coca Cola, men på trods af det, forventer 

vi ikke, at Natural Colors vil vækste mere, end hvad de historisk har præsteret. Hvis Natural 
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Colors skal skabe vækstrater i samme grad som de to andre divisioner, vil det kræve, at 

konverteringen fra kunstige farvestoffer til naturlige farvestoffer foregår i et hurtigere tempo, 

end hvad der historisk har været tilfældet. Southampton rapporten, der udkom i 2007, og EU 

lovændringer fra 2010, der ellers tilskynder brugen af naturlige farvestoffer frem for kunstige 

farvestoffer, har dog ikke haft den forventede positive indflydelse på omsætningen i Natural 

Colors. Derfor er der ikke blevet budgetteret med større vækstrater, end hvad divisionen 

historisk har præsteret. Udviklingen i omsætningen forventes at se ud som følgende:  

Figur 44: Natural Colors (NC), omsætning mio. EUR  

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Note 1: Indeks er tilknyttet den sekundære akse 

Note 2: Omsætningen fordelt på division var ikke tilgængelig for 2007 

Som det fremgår af Figur 44 har der stort set ikke været nogen vækst i omsætningen de 

seneste fem år med undtagelse af 2011. Stigningen i 2011 skyldes dog en stigning i 

karminprisen, der bidrog positivt til divisionens omsætning. Der er derfor budgetteret med 

fremtidige vækstrater i samme størrelsesorden som de historiske. I nedenstående figur kan de 

historiske samt fremtidige årlige vækstrater ses.  

Figur 45: Omsætningsvækst i %, Natural Colors 

Omsætningsvækst, % 2008 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 

Natural Colors n/a 2,0 4,8 42,0 3,4 4,0 4,0 

        

Omsætningsvækst, % B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Natural Colors 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning  
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Delkonklusion på budgetteringen af de tre divisioner 

På baggrund af den ovenstående budgettering for de tre divisioner er omsætningen samt de 

årlige vækstrater for hele koncernen opstillet i nedenstående figur:  

Figur 46: Omsætning i mio. EUR samt årlige vækstrater i % 

Chr. Hansen 2008 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 

Omsætning 476,7 511,2 551,8 635,6 689,7 765,6 838, 

Vækst  7,2 7,2 7,9 15,2 9,9 9,6 9,6 

        

Chr. Hansen B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Omsætning 910,9 979,9 1.044,3 1.107,8 1.175,1 1.246,5 1.322,2 

Vækst  8,6 7,6 6,6 6,1 6,1 6,1 6,1 

Kilde: Egen tilvirkning 

Der budgetteres med en omsætningsvækst på 9,6 % de to første år af budgetperioden, 

hvorefter omsætningsvæksten forventes at falde til 6,1 %, jf. Figur 46. 

Konklusionen på ovenstående analyse af de tre divisioners budget og vækstmuligheder er, at 

væksten i budgetperioden primært stammer fra Cultures & Enzymes og Health & Nutrition. 

At væksten kun stammer fra to ud af de tre divisioner, medfører en øget risiko for Chr. 

Hansen, hvis en af de to divisioner skulle svigte. En nedgang i Cultures & Enzymes 

fremtidige vækst vil ramme den samlede vækst hårdt, da Cultures & Enzymes er markant 

større end de to resterende divisioner. På den anden side er der mulighed for at skabe 

yderligere vækst i den samlede omsætning i tilfælde af, at Natural Colors lykkedes med at få 

brudt tendensen med lave vækstrater.   

En anden klar tendens er, at den fremtidige vækst for Chr. Hansen ligger i de nye økonomier 

herunder Sydamerika og APMEA. Udfordringen for Chr. Hansen er, at de på nuværende 

tidspunkt er til stede på disse markeder, men langt fra er lige så veletablerede som i Europa og 

Nordamerika. Den fremtidige vækst på nye markeder er derfor forbundet med større 

usikkerhed, end hvis vækstpotentialet havde været i Europa og USA, hvor Chr. Hansen på 

nuværende tidspunkt genererer langt størstedelen af omsætningen. Chr. Hansen skal derfor 

ind på nye markeder og forsøge at øge deres omsætning, hvilket er forbundet med mere 

usikkerhed, end hvis det havde været på eksisterende markeder.  
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Det vurderes dog, at det er realistisk, at Chr. Hansen indfrier budgettet af flere årsager. Den 

demografiske udvikling, stigende indkomst samt fokus på sundhed og velvære taler for, at 

efterspørgslen efter fødevarer vil stige og dermed efterspørgslen efter Chr. Hansens 

ingredienser. De fundamentale drivere er dermed til stede for, at Chr. Hansen kan nå i mål 

med budgetterne. Et andet argument for, at Chr. Hansen indfrier budgetterne er, at de på 

nuværende tidspunkt er til stede i Sydamerika samt APMEA og er markedsledere indenfor 

alle tre divisioner. Af andre pointer der taler for, at Chr. Hansen fremover også vil kunne øge 

omsætningen er, at adgangsbarriererne for nye konkurrenter er høje, hvorfor der er svært at 

komme ind i branchen. Desuden har Chr. Hansens ansatte også et højt vidensniveau samt 

avancerede teknologiplatforme, veldokumenterede produkter og en af verdens største 

bakteriestammer. Alt sammen er med til at give Chr. Hansen gode vækstmuligheder i de nye 

økonomier. Men der er også en lang række ubekendte faktorer, som kan true Chr. Hansens 

vækstmuligheder. Lovændringer kan være med til at skade omsætningen i Health & Nutrition 

som tidligere og påføre Chr. Hansen yderligere omkostninger til godkendelsesprocesser. 

Trenden med fokus på sundhed og velvære kan også aftage, hvorfor salget af yoghurt, 

probiotika og naturlige farvestoffer kan falde. Truslen for at Chr. Hansens konkurrenter 

udvikler ingredienser, der udkonkurrerer Chr. Hansens produkter er også til stede på trods af 

den høje kundeloyalitet. Ligeledes kan prognoserne fra Euromonitor vise sig ikke at holde 

stik. Der er således en lang række faktorer der vil kunne påvirke omsætningen i begge 

retninger.        

Betydningen for Chr. Hansens værdi i tilfælde af, at ovenstående budgetteret omsætning ikke 

holder, vil blive nærmere analyseret i følsomhedsanalysen.  

I ovenstående afsnit er budgetteringen af Chr. Hansens omsætning blevet foretaget. I 

nedenstående afsnit vil der blive foretaget budgettering af EBITDA-margin, driftskapital, 

investeringer, de frie pengestrømme samt kapitalstrukturen. Disse poster er udvalgt, da de alle 

er værdidrivere og/eller har en indflydelse på værdien af Chr. Hansen.  

EBITDA-margin 

Til at beskrive de fremtidige omkostninger i Chr. Hansen benyttes EBITDA-marginen. 

EBITDA-marginen defineres som forholdet mellem omsætningen og EBITDA, som det 

fremgår af nedenstående formel, hvor EBITDA er omsætningen fratrukket variable samt faste 

omkostninger.  



 
 

70 
 

              
      

           
 

Figur 47: Historisk EBITDA-margin 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Omsætning, mio. EUR 444,9 476,7 511,2 551,8 635,6 689,7 

Samlet omk., mio. EUR -324,2 -335,7 -356,8 -369,9 -433,9 -463,2 

EBITDA-margin, % 27,1 29,6 30,2 33,0 31,7 33,7 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

De samlede omkostninger i Chr. Hansen har de seneste seks år været stødt stigende, jf. Figur 

47. Omsætningen har ligeledes været voksende. De variable omkostninger stiger som en 

naturlig konsekvens af den voksende omsætning, men også de faste omkostninger har været 

voksende. Stigningen i de faste omkostninger kan for eksempel skyldes øgede salgs- og 

markedsføringsomkostninger i forbindelse med Chr. Hansens voksende omsætning.  

EBITDA-marginen er i perioden fra 2007 – 2012 vokset fra år til år med 2011 som den eneste 

udtagelse, jf. Figur 47. Chr. Hansen har derfor de seneste seks år formået at øge omsætningen 

mere end omkostningerne, hvilket har medført den positive udvikling i EBITDA-marginen.  

Årsagen, til at Chr. Hansen har formået at forbedre EBITDA-marginen, er stordriftsfordele. 

Chr. Hansen har formået at øge omsætningen, uden at de variable omkostninger stiger 

tilsvarende. En af forklaringerne er, at man har formået at reducere enhedsomkostningerne. 

En anden stordriftsfordel er, at administrationsomkostningerne heller ikke er steget i samme 

grad som omsætningen. Begge faktorer har påvirket EBITDA-marginen positivt.  

Figur 48: Budgetteret EBITDA-margin 

 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Omsætning, mio. EUR 765,6 838,9 910,9 979,9 1.044,3 1.107,8 1.175,1 1.246,5 1.322,2 

Samlet omk., mio. EUR -509,3 -553,0 -595,6 -635,5 -672,6 -707,9 -744,9 -783,9 -825,0 

EBITDA-margin i % 33,5 34,1 34,6 35,2 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det forventes, at omkostningerne i hele budgetperioden vil være stigende som en konsekvens 

af den stigende omsætning, jf. Figur 48. Historisk har omsætningen været voksende med 

stigende omkostninger til følge, hvorfor vi har valgt at forsætte denne tendens i 

budgetperioden. Konsekvensen af budgetteringen for omsætningen og de samlede 
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omkostninger bliver, at EBITDA-marginen er voksende gennem hele budgetperioden. Dog 

vokser EBITDA-marginen samlet kun med 3,9 % -point frem til terminalperioden. Væksten i 

EBITDA-marginen er derfor ikke stor, da det sker over en niårig periode. Historisk er Chr. 

Hansens EBITDA-margin vokset med 6,6 % -point over en seksårig periode, hvorfor den 

budgetterede EBITDA-margin godt kan fremstå konservativ. Årsagen til den konservative 

budgettering er, at det forventes, at Chr. Hansen ikke i al fremtid vil kunne indfri og opnå 

samme stordriftsfordele, som de historisk har præsteret. Den stigende EBITDA-margin i 

budgetperioden skal dog ses i lyset af, at det forventes, at visse stordriftsfordele også vil 

kunne opnås i den nærmeste fremtid.  

Driftskapital 

Driftskapital er ligesom EBITDA en værdidriver, hvilket betyder, at den har indflydelse på de 

frie pengestrømme, der i nutidsværdimodellerne skal tilbagediskonteres for at estimere 

værdien af Chr. Hansen. Hvis ændringen i driftskapitalen er negativ, betyder det, at Chr. 

Hansen har flere penge bundet i driften, hvilket har en negativ likviditetspåvirkning. En 

negativ likviditetspåvirkning vil reducere de frie pengestrømme og i sidste ende værdien af 

Chr. Hansen. En positiv ændring i driftskapital vil have den modsatte effekt og forøge 

værdien af Chr. Hansen.  

I indledningen til budgetafsnittet blev det beskrevet, at flere poster i budgetteringen afhænger 

af udviklingen i omsætningen. Driftskapital er en af disse poster. I nedenstående figur er det 

historisk niveau mellem driftskapital og omsætningen vist.  

Figur 49: Historiske forhold mellem omsætning og driftskapital 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Omsætning, mio. EUR  444,9 476,7 511,2 551,8 635,6 689,7 

Driftskapital, mio. EUR  52,0 50,8 6,6 -0,6 -4,5 8,9 

Driftskapital  / omsætning 11,7 % 10,7 % 1,3 % -0,1 % -0,7 % 1,3 % 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

De seneste fire år har driftskapitalen ca. svinget mellem +/- 1 % af omsætningen, jf. Figur 49. 

År 2007 og 2008 adskiller sig markant fra de seneste fire år. I budgetteringen har vi derfor 

valgt at vægte år 2007 og 2008 mindre, da de adskiller sig så markant fra de seneste fire år. 

Hvor stor en andel af omsætningen driftskapital udgør af omsætningen, er beregnet på 

baggrund af et løbende vægtet gennemsnit. Konsekvensen af denne metode bliver, at 
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driftskapital i fremtiden vil udgøre mellem 0,7 % til 1,4 % af omsætningen. Som det er blevet 

beskrevet flere gange, budgetteres der med en voksende omsætning i hele budgetperioden. 

Det medfører, at driftskapital næsten vokser gennem hele perioden. Ændringen i driftskapital 

vil derfor være negativ i alle år på nær et enkelt år. I nedenstående figur er udviklingen i 

driftskapital vist.    

Figur 50: Ændring i driftskapital, budgetperiode 

Mio. EUR B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Δ Driftskapital  -2,1 5,0 -0,5 -1,4 -1,6 -0,1 -0,1 -0,7 -0,8 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ændringen i driftskapital er negativ i alle år med undtagelse af B2014, jf. Figur 50. 

Driftskapitalen udgøres primært af varelagre, kreditorer og debitorer. Der er derfor naturligt, 

at når omsætningen stiger, vil varelageret også stige på grund af den øgede aktivitet. Den 

øgede pengebinding i varelageret vil medføre en negativ ændring i driftskapital grundet den 

større pengebinding og dermed reducere de frie pengestrømme og i sidste ende forringe 

værdien af Chr. Hansen.   

Investeringer 

Investeringer er ligesom driftskapitalen en værdidriver og påvirker dermed værdien af Chr. 

Hansen. Jo større investeringerne er, desto mere bliver de frie pengestrømme reduceret, 

hvilket mindsker værdien af Chr. Hansen. Størrelsen på investeringerne i Chr. Hansen overgår 

langt ændringen i driftskapital, hvorfor budgetteringen af investeringer ud fra dette synspunkt 

kan syntes vigtigere.   

Chr. Hansen producerer selv ingredienserne, de udvikler, hvorfor det er nødvendigt at 

investere i produktionsapparater, grunde og bygninger. Der sker et konstant slid på 

eksisterende produktionsapparater, hvorfor det er nødvendigt at investere i nye, således at 

produktionsniveauet kan opretholdes. Det er også nødvendigt at investere yderligere for at 

efterkomme den øgede efterspørgsel, der er budgetteret med. Chr. Hansen vurderer dog selv, 

at de med deres nuværende kapacitet vil kunne efterkomme stigende efterspørgsel, da 

kapaciteten på nuværende tidspunkt ikke er udnyttet fuldt ud. Der er derfor ikke budgetteret 

med ekstraordinære investeringer i budgetperioden. Ligeledes investeres der også i forskning 

og udvikling, der aktiveres og efterfølgende afskrives over deres forventede levetid. 



 
 

73 
 

Aktiverede forskning og udviklingsprojekter fremgår derfor af balancen under posten 

”immaterielle aktiver”.  Investeringerne i Chr. Hansen beregnes ved følgende formel:  

                                                                                 

Figur 51: Investeringer 

Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Langfristede aktiver 1.029,7 1.060,8 1.052,0 1.074,3 1.048,0 1.075,5 

Afskrivninger -37,5 -37,5 -40,5 -42,1 -42,5 -50,5 

Investeringer -60,4 -16,8 -26,6 -38,4 -25,8 -63,1 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Chr. Hansen har langfristede aktiver for over 1. mia. EUR, og de langfristede aktiver har 

gennem hele perioden været voksende, jf. Figur 51. Den høje værdi af langfristede aktiver 

betyder også, at afskrivningerne i Chr. Hansen er høje. De høje afskrivninger, sammenholdt 

med at Chr. Hansen er en virksomhed med vækst i omsætningen, har medført, at Chr. Hansen 

i løbet af de sidste 5 år har afholdt investeringer for ca. 170 mio. EUR og gennemsnitligt har 

afholdt investeringer for lidt over 34 mio. EUR årligt.  

Det forventes derfor, Chr. Hansen i fremtiden vil afholde store investeringer for både at 

opretholde nuværende niveau i værdien af langfristet aktiver, samt at være gearet til at kunne 

generere den fremtidige vækst i omsætningen, der forventes at komme.  

Figur 52: Budgetterede investeringer 

Mio. EUR B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Langfrist. aktiver  1.102,5 1.128,4 1.156,8 1.175,9 1.201,0 1.229,6 1.257,3 1.283,9 1.309,0 

Afskrivninger -45,6 -47,4 -49,0 -50,1 -51,2 -52,1 -53,3 -54,5 -55,6 

Investeringer -72,6 -73,3 -77,4 -69,1 -76,3 -80,7 -81,1 -81,1 -80,7 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af Figur 52, forventes investeringerne i budgetperioden at starte på ca. 70 

mio. EUR og i løbet af perioden stige til lige under 80 mio. EUR. Det forventes derfor, at 

investeringerne i fremtiden fortsat vil have en stor likviditetseffekt. Investeringerne er stødt 

stigende igennem hele budgetperioden, hvilket sjældent vil være tilfældet i virkeligheden. De 

historiske investeringer i Chr. Hansen svinger kraftigt fra år til år, jf. Figur 51. Dette skyldes, 

at der nogle år for eksempel investeres flere penge i grunde, bygninger eller maskiner end i 

andre år. Det er svært at forudse, i hvilke budgetår Chr. Hansen vil foretage store 
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investeringer frem for små investeringer, hvorfor der er budgetteret med et konstant 

investeringsniveau.  

De Frie Pengestrømme 

På baggrund af budgetteringen af EBITDA, driftskapital samt investeringer kan budgettet for 

de frie pengestrømme nu opstilles. I nedenstående figur vises dog først, hvorledes de 

historiske pengestrømme i Chr. Hansen har udviklet sig.   

Figur 53: Historiske frie pengestrømme, mio. EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Frie pengestrømme 53,7 79,6 124,5 114,2 135,0 123,4 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

De frie pengestrømme er vokset fra år til år med undtagelse af 2010 og 2012, jf. Figur 53. De 

frie pengestrømme er mere end fordoblet fra 2007 til 2012. På baggrund af de ovenstående 

budgetter forventes det, at denne trend vil fortsætte i budgetperioden. 

Figur 54: Budgetterede frie pengestrømme, mio. EUR 

 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

EBITDA  256,3 285,9 315,3 344,4 371,7 399,9 430,2 462,6 497,3 

Skat af primær drift -52,7 -59,6 -66,6 -73,6 -80,1 -87,0 -94,2 -102,0 -110,4 

∆ Driftskapital -2,1 5,0 -0,5 -1,4 -1,6 -0,1 -0,1 -0,7 -0,8 

Investeringer -72,6 -73,3 -77,4 -69,1 -76,3 -80,7 -81,1 -81,1 -80,7 

Frie pengestrømme 128,9 158,0 170,8 200,4 213,6 232,1 254,8 278,8 305,4 

Kilde: Egen tilvirkning 

De budgetterede frie pengestrømme vokser gennem hele budgetperioden, jf. Figur 54. 

Årsagen til væksten i de frie pengestrømme skyldes væksten i EBITDA-marginen, der også 

voksede gennem hele budgetperioden. EBITDA vokser gennem hele perioden relativt mere 

end ændringer i driftskapital samt investeringer, hvilket medfører stigningen i de frie 

pengestrømme, jf. Figur 54.  

Der er altid usikkerhed forbundet med budgettering, da det skal forudses, hvad fremtiden 

bringer. Konsekvensen af, at EBITDA stiger eller falder mere end budgetteret, og om 

investeringen er større eller mindre end forventet, analyseres senere i opgaven i afsnittet 

Følsomhedsanalyse.  
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Egenkapital, fremmedkapital & kapitalstruktur 

I ovenstående afsnit er værdidriverne i Chr. Hansen blevet analyseret, da de har en direkte 

indflydelse på værdien af virksomheden. Kapitalstrukturen har også en indflydelse på 

værdiberegningerne, da kapitalstrukturen indgår i estimeringen af kapitalomkostningerne 

(WACC). Pengestrømmene skal i budgetperioden tilbagediskonteres med WACC, og derfor 

påvirker kapitalstrukturen værdiberegningerne. Det er derfor nødvendigt at budgettere den 

fremtidige kapitalstruktur i Chr. Hansen. Chr. Hansen er både finansieret via egenkapital og 

fremmedkapital. Nedenstående figur viser den historiske kapitalstruktur i Chr. Hansen.   

Figur 55: Historisk kapitalstruktur 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RBNG, mio. EUR 991,7 970,8 944,6 483,6 354,8 379,4 

Egenkapital, mio. EUR 89,9 140,8 114,0 590,1 688,7 705,0 

Kapitalstruktur, D/E 11,0 6,9 8,3 0,8 0,5 0,5 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Siden 2007 er udviklingen i kapitalstrukturen gået fra høj andel af fremmedkapital og lav 

andel af egenkapital til høj andel af egenkapital og lav andel af fremmedkapital, jf. Figur 55. 

Det er især i løbet af 2010 og 2011, at kapitalstrukturen ændrer sig markant.  

Det forventes, at der i den kommende budgetperiode ikke vil komme samme markante 

ændringer i kapitalstrukturen, men at den i stedet vil følge den seneste tendens med højere 

andel af egenkapital i forhold til fremmedkapital. Det antages, at Chr. Hansen i 

budgetperioden vil udbetale nettopengestrømmene som udbytte, hvilket vil betyde, at ROE 

bliver holdt på et lavere niveau, end hvis udbyttebetalingerne var mindre.  

Alternativet til at udbetale nettopengestrømmene som udbytte er at overføre overskuddet til 

den likvide beholdning. Dette virker dog ikke realistisk, da den likvide beholdning i forvejen 

ligger på et passende niveau i forhold til omsætningen. Den budgetterede egenkapital ser ud 

som følgende:  

Figur 56: Budgetteret egenkapital 

 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Egenkapital, mio. EUR  734,9 760,1 791,1 816,8 847,3 879,9 912,4 944,9 977,0 

ROE efter skat, % 20,5 22,6 24,5 26,2 27,7 29,1 30,5 32,0 33,5 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 
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Egenkapitalen forventes at vokse gennem hele budgetperioden, jf. Figur 56. Væksten i 

egenkapital er givet ved forskellen i årets udbytte og årets resultat. Den budgetterede 

egenkapital medfører, at ROE stiger i løbet af budgetperioden fra 20,5 % til 33,5 %.  

I ovenstående figur er egenkapital budgetteret. Næste skridt, inden kapitalstrukturen kan 

estimeres, er at budgettere fremmedkapitalen. Historisk har andelen af fremmedkapital været 

faldende. Denne tendens forventes at forsætte i den kommende budgetperiode, således at 

fremmedkapitalen udgør en mindre procentdel af den investerede kapital i de kommende år. 

Den budgetterede fremmedkapital og kapitalstruktur kommer derfor til at se ud som følgende: 

Figur 57: Budgetteret fremmedkapital, egenkapital og kapitalstruktur 

 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

Egenkapital, mio. EUR 734,3 758,8 789,2 814,3 844,2 876,0 907,6 939,3 970,5 

RBNG, mio. EUR  378,3 373,8 371,4 365,9 361,8 357,8 353,0 347,4 341,0 

Kapitalstruktur, D/E 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Kilde: Chr. Hansens årsrapporter samt egen tilvirkning 

Som det fremgår af Figur 57, vil den forventede udvikling i fremmedkapitalen samt 

egenkapitalen betyde, at andelen af egenkapital er voksende. Stigningen i andelen af 

egenkapital skyldes blandt andet, at fremtidige investeringer finansieres via internt 

oparbejdede pengestrømme. Det vurderes dog, at udviklingen i kapitalstrukturen er realistisk, 

eftersom udviklingen ligner den historiske udvikling, men samtidig også bærer præg af, at 

Chr. Hansen forventes at levere en god performance i den kommende budgetperiode. Som 

beskrevet påvirker kapitalstrukturen WACC, og effekten af den variable kapitalstruktur vil 

blive belyst i estimeringen af WACC.  

Som afslutning på budgetteringen vil nedenstående figur vise den historiske udvikling i visse 

nøgletal fra DuPont-analysen, samt hvordan disse forventes at udvikle sig fremover på 

baggrund af ovenstående budgettering.  
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Figur 58: Historiske samt budgetterede nøgletal 

 
Kilde: Chr. Hansen årsrapport samt egen tilvirkning 

Note: Omsætning samt EBIT er afbilledet på den sekundære akse 

På baggrund af ovenstående budgettering er udvalgte nøgletal for DuPont-analysen estimeret 

for budgetperioden. Det ses, at alle nøgletallene udvikler sig positivt på baggrund af 

budgetteringen og især ROE og ROIC når høje niveauer. Til sammenligning opnåede Novo 

Nordisk, som vi anvender i vores peer group en egenkapital forretning på 46,0 % i 2011
86

. Vi 

anser det derfor ikke for usandsynligt, at Chr. Hansen der ligesom Novo Nordisk er en stor 

vidensvirksomhed vil kunne opnå samme niveauer.  

Konklusion på budgettering 

I ovenstående afsnit blev der først budgetteret for de fire regioner efterfulgt af en budgettering 

af de tre divisioner. Til sidst blev budgettet for værdidriverne samt kapitalstrukturen 

udarbejdet.  

Nedenstående to figurer illustrerer udviklingen i fordelingen af omsætningen på henholdsvis 

de fire regioner samt de tre divisioner. 

                                                      
86
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Figur 59: Udvikling i regionernes andel af omsætningen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur er en konklusion på budgettet for de fire regioner. Figuren viser, at vi 

forventer, at væksten skal komme fra AMPME, Sydamerika og Nordamerika, mens andelen 

af omsætningen er faldende i Europa. Årsagen til udviklingen i omsætningen skyldes primært 

udviklingen i de makroøkonomiske faktorer. 

Figur 60: Udvikling i divisionernes andel af omsætningen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Cultures & Enzymes andel af omsætningen er i budgetperioden konstant, jf. Figur 60. 

Andelen af omsætningen i Health & Nutrition antages derimod at vokse i budgetperioden, og 

andelen af Natural Colors forventes at falde. Forklaringen på faldet i Natural Colors er, at 

divisionen historisk ikke har præsteret gode vækstrater, hvilket der heller ikke er budgetteret 

med. Årsagerne til de historiske og fremtidige lave vækstrater var, at konkurrenceintensiteten 

for naturlige farver var hård, samt at konverteringen fra kunstige farvestoffer til naturlige 

farvestoffer ikke sker hurtigt nok. Andelen af omsætningen i Health & Nutrition er derimod 

voksende, hvilket skyldes den forventede stigning i salget af kosttilskud og probiotika samt 

forventningen om, at divisionen fremover vil kunne forsætte de høje historiske vækstrater.  
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Konklusionen på budgetteringen af værdidriverne samt kapitalstrukturen er, at vi har fortsat 

den historiske udvikling, hvilket ikke var tilfældet i budgetteringen af regionerne og 

divisioner. Både EBITDA-marginen samt de frie pengestrømme udvikler sig positivt i 

budgetperioden. Chr. Hansen går således en fremtid i møde med positive pengestrømme hvert 

år, såfremt budgettet holder stik.  
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Kapitalomkostninger (WACC) 

I nedenstående afsnit vil WACC for Chr. Hansen blive estimeret. WACC er en vigtig brik i 

værdiberegningerne, da de forventede fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres med 

WACC i de kapitalværdibaserede modeller. Værdien af WACC vil derfor have stor 

indflydelse på den endelige estimerede værdi af Chr. Hansen. WACC er givet ved følgende 

formel
87

: 

     
    

      
          

 

      
    

hvor 

RBNG = Rentebærende nettogæld 

E = Egenkapital 

rd = Afkastkravet på den rentebærende nettogæld 

re = Afkastkravet på egenkapitalen 

t = Selskabsskattesatsen 

Før WACC kan estimeres, kræves det, jf. formlen for WACC, at rd og re beregnes. 

Kapitalstrukturen, RBNG og E, blev estimeret på baggrund af budgetteringen, hvorfor 

kapitalstrukturen for Chr. Hansen allerede er kendt. Der anvendes således bogførte værdier til 

at beregne kapitalstrukturen, selvom markedsværdier er mere retvisende. Bogførte værdier 

bruges, da det er markedsværdier, vi vil estimere på baggrund af WACC, og vi derfor har at 

gøre med et cirkulært problem: ”Markedsværdien af egenkapital og fremmedkapital skal 

bruges til WACC beregningen, men det er markedsværdien af egenkapitalen, man ønsker at 

beregne på baggrund af WACC”. Derfor anvendes der bogførte værdier, selvom 

markedsværdier reflekterer de sande alternativomkostninger for investor (egenkapital) og 

långiver (fremmedkapital)
88

. 

Fremmedkapitalens afkastkrav, rd 

Afkastkravet på fremmedkapitalen er det forventede afkastkrav, långiver kræver for at låne til 

Chr. Hansen, og udgør derfor den ene halvdel af WACC. Afhængigt af kapitalstrukturen og 

størrelsen på fremmedkapitalen vil dette afkastkrav kunne have stor indflydelse på den 

samlede værdi af virksomheden. 
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Afkastkravet på fremmedkapitalen vil for mange virksomheder være simpelt at finde, i 

tilfælde af at virksomheden har udstedt virksomhedsobligationer. Dette er dog ikke tilfældet 

for Chr. Hansen, hvorfor det er nødvendigt at estimere afkastkravet på fremmedkapitalen. 

Ved udstedelsen af et lån vil långiver spørge sig selv, om han skal låne penge til 

virksomheden og til hvilken pris. Prisen på lånet vil typisk tage udgangspunkt i den risikofrie 

rente og et risikotillæg, som långiver lægger oveni bestemt ud fra risikoen ved at udstede 

lånet. Risikoen for långiver ved at udstede et lån til Chr. Hansen vil være risikoen for, at Chr. 

Hansen ikke kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med lånet og i værste tilfælde 

risikoen for, at virksomheden går konkurs.  

Det er muligt at fastsætte virksomhedens risikotillæg på baggrund af en fundamentalanalyse 

og et gennemarbejdet budget, der matcher løbetiden på lånet. Dette er dog en meget krævende 

opgave for långiver, hvorfor andre metoder kan anvendes.  

Alternativt til ovenstående metode kan benyttes kreditratingmodeller, der er mere simple og 

standardiserede metoder. Både Standard & Poor’s og Moody’s har udviklet simple modeller, 

der på baggrund af en række nøgletal kan fastsætte en kreditrating af virksomheden. De 

udvalgte nøgletal i kreditratingmodellerne er valgt på baggrund af, at de skal kunne kortlægge 

virksomhedens samlede risiko. Der tages således højde for virksomheden omsætning, 

omkostninger, cash flow, kapitalstruktur, gæld med mere i modellerne
89

.  

Modellerne kan ved brug af nøgletallene på baggrund af statistiske observationer fastsætte, 

hvilken kreditrating virksomheden bør have. Dette gør modellerne simple og let anvendelige. 

Ulempen ved modellerne er, at de er bagudrettet modsat fundamentalanalysen, der er 

fremadrettet. Desuden tager modellerne udelukkende udgangspunkt i historiske regnskabstal 

og tager dermed ikke højde for virksomhedens konkurrencemæssige position, risiko og 

forventninger til fremtiden. Denne ulempe bliver dog opvejet af, at modellerne er så simple at 

benytte, hvorfor kreditratingmodellerne vil blive benyttet til at fastsætte afkastkravet på Chr. 

Hansens fremmedkapital.  

Formlen for afkastkravet på Chr. Hansens fremmedkapital kommer dermed til at se ud som 

følgende:          hvor de to faktorer er henholdsvis den risikofrie rente og det 

selskabsspecifikke risikotillæg.  
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Til fastsættelse af afkastet på den risikofrie rente benyttes den 10-årige danske statsobligation 

med en pålydende kuponrente på 1,5 %.
90

 Det er den effektive rente på obligationen, der skal 

anvendes i beregningerne af WACC. Den effektive rente er på 1,4 %.  

Til beregning af risikotillægget på fremmedkapitalen benyttes både Moody’s og S&P’s 

model. Det endelige risikotillæg vil blive beregnet som et gennemsnit af de to modellers 

output.  

Figur 61: Kreditratingnøgletal for Chr. Hansen 

Kreditrating Moody 2008 2009 2010 2011 2012 Rating 

EBITDA / Average Asset 8,0 % 8,6 % 10,5 % 11,5 % 13,3 % A 

EBIT-margin 21,7 % 22,3 % 25,3 % 25,0 % 26,5 % Aaa 

EBITDA-margin 29,6 % 30,2 % 33,0 % 31,7 % 33,7 % Aaa 

EBITDA / Interest Expenses (IE) 2,3 3,2 4,0 13,3 14,6  Aaa 

(FFO + IE) / IE 2,5 4,1 4,3 11,6 12,6 A 

Debt / EBITDA 8,5 7,7 4,2 3,5 2,9 Ba 

Debt / Capital 89,0 % 91,2 % 56,6 % 50,7 % 49,2 % B 

CFO / Debt 8,1 % 12,8 % 19,8 % 22,7 % 27,3 % Ba 

Retained Cash Flow  / Net Debt 5,9 % 0,3 % 0,3 % 16,9 % -16,2 % C 

Capex / Depreciation 0,9 0,3 0,4 0,5 0,8 C 

Kreditrating S&P 2008 2009 2010 2011 2012 Rating 

EBIT Interest Cover 1,5 1,1 2,1 14,6 14,6 AA 

EBITDA Interest Cover 2,0 1,4 2,7 18,5 18,5 AA 

Operating Cash Flow / Total Liabilities 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 AAA 

RIOC Before Tax 9,4 % 10,5 % 13,1 % 15,0 % 17,4 % BBB 

Debt / Capital 89,0 % 91,2 % 56,6 % 50,7 % 49,2 % BBB 

Kilde: Egen tilvirkning 

Note 1: CFO = Cash From Operation  

Note 2: Capital = bogførte værdier af EK + gæld 

Note 3: Net Debt = Short-Term Debt + Long-Term Debt - Cash and Cash Equivalents  

Nøgletallene varierer i høj grad og spreder sig fra at opnå den bedste rating til den dårligste, 

jf. Figur 61. Det er især indtjeningsnøgletallene, hvor Chr. Hansen opnår en høj rating, mens 

de finansielle nøgletal opnår en lav rating. Det skyldes Chr. Hansens høje gæld, at 

virksomheden opnår en lav rating på de finansielle nøgletal. På trods af at gælden har været 

faldende, har det ikke resulteret i, at de finansielle nøgletal opnår en lige så god rating som 

indtjeningsnøgletallene.  
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Til at vurdere den samlede rating af Chr. Hansen vil samtlige af de udregnede nøgletal blive 

vægtet i samme grad. Vægtes nøgletallene på denne måde, vil Chr. Hansen opnå 

kreditratingen BBB. Virksomheder, der gives denne kreditrating, beskrives som følger af 

Standard & Poor’s: ”Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to 

adverse economic conditions”
91

. Chr. Hansen har præsteret godt under finanskrisen, så 

beskrivelsen passer ikke særlig godt på Chr. Hansen, da virksomheden har klaret sig godt på 

trods af ugunstige økonomiske forhold og ændringer i omstændighederne. På trods af det har 

vi valgt kreditratingen BBB til Chr. Hansen, selvom det på baggrund af denne beskrivelse fra 

Standard & Poors godt kan virke konservativt.   

Med en kreditrating på BBB vil risikotillægget til den risikofrie rente typisk ligge mellem 1,3 

% – 4,7 %, jf. Figur 62
92

.  

Figur 62: Risikotillæg 

Kreditspread AAA AA A BBB BB B 

Maksimum 1,9 2,4 3,6 4,7 11,2 13,1 

Minimum 0,6 0,7 0,8 1,3 2,6 3,2 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det valgte risikotillæg vurderes til at være middelværdien af maksimum og minimum og fås 

dermed til:    
       

 
       Det samlede afkastkrav for Chr. Hansen estimeres derfor til 

følgende:                             . 

Det vurderes, at dette afkastkrav er realistisk, da Chr. Hansen de seneste år har reduceret 

andelen af fremmedkapital og dermed risikoen for långiver og leveret positive pengestrømme 

til ejere og långivere. Sammenholdes det estimerede afkastkrav med det angivne afkastkrav 

på den finansielle database Bloomberg, er der en markant forskel. Bloomberg angiver 

afkastkrav på fremmedkapitalen til 1,4 % 
93

. Det vurderes dog, at 1,4 % i afkastkrav på 

fremmedkapitalen for Chr. Hansen er for lavt, da dette vil være på niveau med den danske 

risikofrie rente. På trods af at Chr. Hansen har reduceret andelen af gælden og dermed 

risikoen for långiver og leveret positive pengestrømme, anser vi det som mere risikabelt at 

låne penge ud til Chr. Hansen end til den danske stat.  
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Næste skridt i estimeringen af WACC er at estimere afkastkravet på egenkapitalen, re.  

Ejernes afkastkrav, re 

Den mest udbredte metode til at estimere afkastkravet på egenkapital er ved hjælp af CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). CAPM er givet ved følgende formel: 

                 

hvor 

re = Investors afkastkrav 

rf = Den risikofrie rente 

e = Den systematiske risiko på beta (gearet beta) 

rm = Afkastet på markedsporteføljen 

Som det fremgår af formlen, beskriver CAPM sammenhængen mellem afkastkravet på 

egenkapitalen og beta equity. Det fremgår ydermere, at denne sammenhæng er lineær, hvor 

den rette linje i CAPM kaldes Security Market Line (SML). SML er illustreret grafisk i 

nedenstående figur. 

Figur 63: SML 

 

Kilde: Financial Statement Analysis, side 246 samt egen tilvirkning 

Tankegangen bag CAPM er, at investor vil kompenseres i form af et højere afkast, desto 

større systematisk risiko han påtager sig. Investor bliver kun kompenseret for den 

systematiske risiko, da den usystematiske risiko kan diversificeres bort ved at holde en bred 

SML 

Virksomhed 
Beta 

E(re) 
 
 
 

E(rm) 
 
 
 

rf  
 

m = 1     Systematisk risiko () 
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portefølje af aktiver
94

. Den usystematiske risiko kaldes også den virksomhedsspecifikke 

risiko, mens den systematiske risiko er et udtryk for, hvor volatil virksomhedens aktiekurs er i 

forhold til markedet. Dette vil blive yderligere uddybet i nedenstående afsnit om den 

systematiske risiko. CAPM er således en enkeltfaktormodel, der forklarer afkastkravet ud fra 

én faktor – virksomhedens systematiske risiko. Det ses desuden af Figur 63, at 

markedsporteføljen har en betaværdi på 1.  

Inden afkastkravet på egenkapitalen kan estimeres, skal den systematiske risiko (e) og 

risikopræmien på markedsporteføljen beregnes. Den risikofrie rente (rf) er fundet i afsnittet 

Fremmedkapitalens afkastkrav. Risikopræmien på markedsporteføljen og den systematiske 

risiko vil blive estimeret i nedenstående afsnit. 

Estimering af risikopræmien på markedsporteføljen, (rm – rf) 

Risikopræmien på markedsporteføljen er forskellen mellem afkastet på markedsporteføljen og 

afkastet på den risikofri investering, jf. Figur 63.   

                                          

Risikopræmien på markedsporteføljen er blevet estimeret af en lang række af økonomer, der 

alle kommer frem til vidt forskellige resultater
95

. Af Pablo Fernandez artikel med flere ses 

det, at der i Danmark er 43 respondenter, og den laveste risikopræmie er på 2,0 % og den 

højeste på 14,0 %. Der er således stor forskel og uenighed om, hvor stor risikopræmien er. 

Gennemsnittet for risikopræmien i Danmark er på 5,5 %, jf. Pablo Fernandez’ artikel med 

flere, og den risikopræmie vil blive anvend i de videre beregninger. 

Estimering af den systematiske risiko, (e)  

Den systematiske risiko vil i følgende afsnit blive estimeret på to måder. Først vil beta blive 

estimeret på baggrund af lineær regression, hvor sammenhængen mellem afkastet på C20 og 

Chr. Hansen vil blive brugt til at estimere beta. Efterfølgende vil beta for Chr. Hansen blive 

estimeret på baggrund af betaværdier fundet for sammenlignelige virksomheder på 

Bloomberg. Til sidst vil der være en diskussion af resultaterne, og beta for Chr. Hansen vil 

blive valgt på baggrund af resultaterne fundet via de to metoder. 
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Lineær regression 

I nedenstående afsnit vil beta for Chr. Hansen blive estimeret ved hjælp af lineær regression. 

Som den forklarende variabel er OMX Copenhagen 20 (C20) valgt. C20 er et indeks på den 

nordiske fondsbørs, Nasdaq OMX Nordic, og består af de 20 mest handlede danske aktier. 

Chr. Hansen er blandt disse 20 aktier. C20 er valgt, da det vurderes, at det afspejler det danske 

aktiemarked som helhed. I teorien benytter CAPM samtlige aktiver på aktiemarkedet. Dette er 

dog ikke muligt i praksis, hvorfor C20 er valgt. 

Beta er som tidligere nævnt et udtryk for, hvor volatil en aktie er sammenlignet med 

markedet. Hvis beta er < 1, er virksomhedens systematiske risiko mindre end markedets. Hvis 

beta er = 1, er virksomhedens systematiske risiko lig med markedets, og hvis beta er > 1, er 

virksomhedens systematiske risiko større end markedets
96

. 

Figur 64: Månedlige afkast for Chr. Hansen og C20 

 Kilde: Bloomberg samt egen tilvirkning 

Det er svært at se, om Chr. Hansens beta er større end, mindre end eller lig med 1, da det ikke 

er entydigt, om Chr. Hansens aktie svinger mere, mindre eller lige så meget som markedet, jf. 

Figur 64. 
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Figur 65: Observationer, daglige afkast i %, C20 og Chr. Hansen  
 

  

Kilde: Bloomberg samt egen tilvirkning 

Chr. Hansen har været børsnoteret siden den 3. juni 2010, hvorfor mængden af historisk data 

er begrænset. Den begrænsede data for Chr. Hansen er en af grundende til, at flere metoder til 

estimering af beta benyttes. De daglige afkast for C20 er den forklarende variabel i 

regressionen, og de daglige afkast for Chr. Hansen er den afhængige variabel, jf. Figur 65. 

Tendenslinjen viser således sammenhængen mellem afkastet på markedet og afkastet for Chr. 

Hansen. Hældningen på tendenslinjen er derfor et udtryk for Chr. Hansens beta, som er 

beregnet til 0,40. Matematiske kan beta også estimeres ved hjælp af nedenstående formel
97

: 

  
                     

    
  

Kovarians mellem Chr. Hansen og markedet samt variansen på markedet er estimeret via 

Excel ved brug af funktionerne ”kovarians” samt ”variancep”. I nedenstående figur ses 

resultaterne.  

Figur 66: Kovariansmatrice 

 Chr. Hansen C20 

Chr. Hansen 0,000215 0,000053 

C20 0,000053 0,000133 

Kilde: Egne beregninger 
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R
2
 er forklaringsgraden og er lig med 0,09791, hvilket betyder, at 9,791 % af Chr. Hansens 

afkast kan forklares ud fra afkastet på C20, jf. Figur 65. En forklaringsgrad på 9,791 % er en 

lav forklaringsgrad. For at understøtte dette kan korrelationen mellem C20 og Chr. Hansen 

også beregnes.  

                                                      
98 

                                            

                        

Korrelationen beskriver sammenhængen mellem afkastet på C20 og afkastet på Chr. Hansen. 

Hvis korrelationen er lig med 1, er der en perfekt lineær sammenhæng, hvilket der ikke er tale 

om i dette tilfælde, jf. Figur 65. Det ses også af beregninger, at R
2
 = korrelationen

2
 hvorfor 

0,09791 = 0,31290
2
. 

Man skal være opmærksom på, at den historiske periode, der anvendes, samt om der benyttes 

daglige, månedlige eller årlige afkast, giver forskellige betaværdier
99

. Da Chr. Hansen som 

nævnt kun har været børsnoteret i en kort årrække, er alt historisk data anvendt. Afkastene i 

den lineære regression er daglige, da dette gav en højere korrelation samt forklaringsgrad end 

ved ugentlige samt månedlige observationer. Desuden er der også valgt daglige observationer 

for at få så mange observationer med som muligt, da historiske data var begrænset. Det er 

også nævneværdigt, at den estimerede betaværdi er beregnet på baggrund af historisk data, 

hvorfor det er Chr. Hansens historiske beta, der er estimeret og ikke den fremtidige. Værdien 

kan derfor være misvisende, hvis den historiske risiko ikke afspejler den fremtidige.  
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Sammenlignelige virksomheder 

I ovenstående afsnit er beta estimeret via lineær regression. I dette afsnit vil beta blive 

estimeret for Chr. Hansen på baggrund af a værdier for sammenlignelige virksomheder 

fundet på Bloomberg. Nedenstående formel anvendes til at estimere e for Chr. Hansen
100

. 

              
    

 
 

hvor, 

    driftsrisiko 

        
    

 
  finansielle risiko 

Figur 67: Betaværdier for sammenlignelige virksomheder 

 Dupont DSM Novo Nordisk Gennemsnit 

a 0,67 1,48 1,12 1,09 

Kilde: Bloomberg 

Note: Beta unlevered (Ba) for de tre sammenlignelige virksomheder er trukket direkte fra Bloomberg 

I afsnittet Multipler: EV/EBITDA og P/E vil der blive argumenteret for, hvorfor ovenstående 

virksomheder er valgt som sammenlignelige virksomheder.  

Den gennemsnitlige a skal nu anvendes til at estimere e for Chr. Hansen. Inden dette kan 

gøres, skal d estimeres, og 
    

 
. d er et udtryk for den systematiske risiko på 

fremmedkapitalen og kan estimeres via CAPM, da rf, rd og risikopræmien på 

markedsporteføljen kendes.  

                                             . 

Forholdet mellem den rentebærende nettogæld og egenkapitalen mangler som det eneste at 

blive estimeret, inden e kan estimeres.  

    

 
 

     

     
      

e kan nu estimeres ved hjælp af ovenstående formel: 
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Diskussion af de to estimerede betaværdier 

Beta blev estimeret til 0,40 ved hjælp af lineær regression og til 1,37 på baggrund af 

sammenlignelige virksomheder. De to estimerede betaværdier afviger således markant fra 

hinanden. Den ene værdi er < 1, hvilket vil sige, at Chr. Hansens systematisk risiko er mindre 

end markedets, mens den anden er > 1, hvilket betyder, at Chr. Hansen har en større 

systematisk risiko end markedet. Der er således stor forskel på tolkningen af de to resultater.  

En mulighed er derfor at tage et vægtet gennemsnit af de to resultater:  

     
 

 
        

 

 
       

e fundet via lineær regression vægtes med en tredjedel, og e fundet via sammenlignelige 

virksomheder vægtes med to tredjedele.  Årsagen til, at e fundet via lineær regression vægtes 

lavere, er, at forklaringsgraden var så lav. I beregningen af afkastkravet på egenkapital vil der 

derfor blive anvendt en e på 1,05. 

Test af CAPM 

CAPM er en hyppig anvendt model til at estimere afkastkravet på egenkapitalen i praksis
101

. 

Modellen bliver anvendt af mange analytikere, da den er intuitiv let at forstå: Investor ønsker 

at blive kompenseret for den systematiske risiko (ikke diversificerbar risiko), han påtager sig 

via et højere afkast.  

Modellen har dog, siden den blev introduceret af William Sharpe
102

, været genstand for 

megen kritik og debat. For eksempel er modellen blevet kritiseret for ikke i høj nok grad at 

kunne forklare afkastet på det enkelte aktiv ud fra én enkelt faktor, beta. Det er derfor blevet 

foreslået at udvide modellen til en trefaktor model, hvor de to yderligere faktorer udover beta 

er størrelsen på virksomheden og book-to-market værdien af virksomheden
103

. Fama & 

French hævder i deres artikel fra 1992, at investor ikke bliver kompenseret for betarisiko i 
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form af højere afkast, som CAPM hævder
104

. S. P. Kothari & Jay Shanken kommer i deres 

artikel ”In Defense of Beta” frem til, at dette ikke er sandt
105

.  

Som det fremgår af ovenstående afsnit, har CAPM været emne for mange studier og debatter 

gennem tiderne. Inden modellen anvendes i praksis til at estimere afkastkravet på egenkapital 

i Chr. Hansen, vil vi derfor teste, hvorvidt CAPM holder på det danske marked for ikke at 

bruge modellen ukritisk. Afkastkravet på egenkapital indgår i WACC og har dermed en stor 

indflydelse på den endelige værdi af Chr. Hansen, hvorfor det er essentielt, at afkastkravet 

bliver estimeret så korrekt som muligt.  

Figur 68: CAPM 

Kilde: Bloomberg samt egen tilvirkning 

De tre virksomheder, der er markeret med rødt, afviger signifikant fra det afkast, der kræves 

af CAPM, jf. Figur 68. De to virksomheder, der ligger over SML, er Coloplast og Novo 

Nordisk, der begge har opnået et signifikant højere afkast, end hvad der kræves ifølge 

modellen. Omvendt har Vestas, der ligger under SML, opnået et signifikant lavere afkast. 

Vestas’ investorer bliver derfor ikke kompenseret for den systematiske risiko, de løber i form 

af et højere afkast, som teorien ellers hævder. p- og t-værdier for alle aktierne kan ses i Bilag 

9. 
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Det kan derfor konkluderes på baggrund af denne test af CAPM, at investorer på det danske 

aktiemarked ikke med sikkerhed bliver kompenseret for betarisiko. Langt størstedelen af 

aktiernes afkast afviger fra, hvad teorien foreskriver, da alle aktierne ikke ligger på SML, jf. 

Figur 63. På trods af at alle aktier ikke ligger på SML, og tre aktiers afkast afviger signifikant 

fra, hvad der kræves af modellen, har vi valgt CAPM til at estimere afkastkravet på 

egenkapital i Chr. Hansen af tre årsager. Den første årsag er, at modellen i høj grad anvendes i 

praksis verden over. Den anden og tredje årsag er, at modellen er intuitiv let at forstå samt 

nem at anvende i praksis.    

Estimering af ejernes afkastkrav samt WACC 

Nu er alle inputtene til CAPM estimeret, således at ejernes afkastkrav kan beregnes.  

                                      

I ovenstående beregning er den risikofrie rente angivet til 1,4 %. Som det fremgik af Figur 63, 

hvor SML blev illustreret, ligger skæringen med y-aksen i     . Det vil sige, at når den 

risikofrie rente falder, bliver hele SML forskudt parallelt nedad. Dette virker dog 

paradokssalt, da en investor højst sandsynligt føler, at han påtager sig en højere risiko end 

normalt på grund af den nuværende makroøkonomiske situation, der er kendetegnet ved høj 

usikkerhed og konstant trussel for recession. Investors afkastkrav vil derfor næppe være faldet 

i takt med den faldende risikofrie rente, men tværtimod være blevet højere. Det vurderes, at 

afkastkravet på egenkapitalen kan estimeres mere realistisk ved brug af en anden risikofri 

rente end den nuværende på 1,4 %. Vi har derfor valgt at undersøge, hvilket niveau den 

risikofrie rente historisk har ligget på. Denne værdi anvendes således for at give et mere 

retvisende billede af investors afkastkrav til egenkapitalen.  

Som det fremgår af Bilag 10, har den historiske risikofrie rente siden maj 1999 gennemsnitligt 

ligget på 4 % og har i lange perioder ligget og svinget omkring 4 %. Det vurderes derfor, at 

denne rente vil give et mere retvisende billede af investorernes afkastkrav på egenkapitalen. 

Udregningen af afkastkravet på egenkapitalen kommer derfor til at se ud som følgende:  

                     

Afkastkravet stiger fra 7,16 % til 9,76 % på grund af den højere risikofrie rente. Vi vurderer, 

at det giver et mere retvisende billede af ejernes afkastkrav at anvende den historiske 
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risikofrie rente på 4 % frem for den nuværende rekordlave risikofrie rente på 1,4 %. Fremover 

i opgaven vil der derfor blive benyttet et afkastkrav på egenkapitalen på 9,76 % 

WACC kan nu estimeres: 

     
    

      
          

 

      
    

                                       

En WACC på 7,56 % virker som et realistisk estimat for Chr. Hansen, da Sydbank
106

 

anvender 7,8 %, Nykredit
107

 anvender 8,0 % og Bloomberg
108

 6,9 %. Denne værdi er dog 

ikke konstant i løbet af hele budgetperioden, da der vil blive taget højde for ændringer i 

kapitalstrukturen. Udviklingen i kapitalstrukturen blev budgetteret i budgetafsnittet, hvorfor 

udviklingen i WACC ser ud som følgende:  

Figur 69: Kapitalstruktur og WACC 

Chr. Hansen B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 T 

EK/( RBNG+EK), % 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 

RBNG/(RBNG+EK), % 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 

WACC i % 7,56 7,63 7,69 7,76 7,82 7,89 7,95 8,01 8,08 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående figur ses det, at WACC ændrer sig som en konsekvens af, at den budgetterede 

kapitalstruktur ændrer sig. Det antages, at både afkastkravet på fremmed- og egenkapitalen er 

konstante i budgetperioden, hvorfor ændringen i WACC kun skyldes ændringer i 

kapitalstrukturen. Da WACC ændrer sig fra år til år medfører det, at nutidsværdien af de frie 

pengestrømme beregnes på følgende måde. B2014 er anvendt som eksempel.  

                        
 

           
 

 

           
 

De ovenstående WACC-satser i Figur 69 bliver benyttet i værdiberegningerne som 

tilbagediskonteringsfaktor.   

  

                                                      
106

 Købsanbefaling 04 – 2013, Sydbank Markets 
107

 Købsanbefaling Q1 2012/13, Nykredit Markets 
108

 Bloomberg 



 
 

94 
 

Værdiansættelse 

I nedenstående afsnit vil værdien af Chr. Hansen blive estimeret på baggrund af to absolutte 

værdiansættelsesmodeller (DCF og EVA) og to relative modeller (EV/EBITDA og P/E). 

Inden værdien af Chr. Hansen estimeres, vil der blive argumenteret for valg af modeller, og 

teorien bag modellerne vil blive gennemgået.  

Valg af modeller 

Som nævnt benyttes der to absolutte værdiansættelsesmodeller, på trods af at de valgte 

modeller giver samme resultater. Det vurderes dog stadig at bidrage positivt til opgaven, da 

man ved at sammenholde resultaterne af modellerne kontrollerer for fejl. Derudover giver 

DCF-modellen også information om Chr. Hansens performance, som EVA-modellen ikke gør 

og omvendt. Dette er også et argument for at bruge mere end en absolut model.  

Der findes både direkte og indirekte værdiansættelsesmodeller. De direkte modeller estimerer 

værdien af egenkapital, mens de indirekte værdiansættelsesmodeller estimerer enterprise 

value. Enterprise value = egenkapital + rentebærende nettogæld. Vi har valgt at beregne 

værdien af Chr. Hansen på baggrund af en indirekte model, da den indirekte model fokuserer 

på driftsaktiviteten som eneste værdidriver og ser bort fra finansieringsaktiviteten som 

potentiel værdidriver
109

. I værdiberegningerne fratrækker vi derfor den rentebærende 

nettogæld fra enterprise value for at få værdien af egenkapital. 

Fordelen ved absolutte modeller kontra relative modeller er, at de absolutte modeller er 

fremadrettede, mens de relative modeller er bagudrettede. De absolutte modeller er 

fremadrettede, da de bygger på budgetter og dermed forventede fremtidige pengestrømme. De 

relative modeller er bagudrettede, da inputtene til modellerne er historiske regnskabstal. De 

relative modeller har til gengæld den fordel, at de er mindre ressourcekrævende at anvende, 

da det ikke er nødvendigt at udarbejde budgetter. I nedenstående afsnit vil vi argumentere for, 

hvorfor vi har valgt netop DCF- og EVA-modellen, samt hvorfor to multipelanalyser kan 

være en god idé, på trods af at de bygger på historisk data.  

                                                      
109
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DCF-model 

DCF-modellen er valgt, da det er den mest anvendte model i praksis
110

. Det kan skyldes, at 

modellen er intuitiv og derfor let at forstå og kommunikere modsat for eksempel 

realoptionsmodeller. Desuden giver modellen et godt indblik i, hvordan driften, 

driftskapitalen og investeringerne påvirker pengestrømmene i virksomheden og belyser 

derved, hvad der påvirker pengestrømmene positivt og negativt. Pengestrømmene er en vigtig 

indikator for en virksomhed, da en virksomhed typisk ikke vil kunne overleve på lang sigt 

med negative cash flows.     

EVA-model 

EVA-modellen er ikke kun valgt som supplement til DCF-modellen for at kontrollere 

beregningerne, men også fordi modellen tilfører yderligere viden om Chr. Hansen. EVA- 

modellen analyserer, om der bliver skabt økonomisk profit i de enkelte budgetår, hvilket 

DCF-modellen ikke fortæller noget om. DCF-modellen viser kun, om der samlet bliver skabt 

økonomisk profit, hvilket der gør når NPV > 0.  

Multipelanalyser 

Argumentet for at anvende to relative modeller som supplement til de absolutte modeller er at 

få to yderligere værdiestimater af Chr. Hansen. De to værdier EV/EBITDA og P/E skal 

bruges som kontrol af værdierne fundet ved de absolutte modeller. Vi har valgt at anvende 

EV/EBITDA til at estimere værdien af Chr. Hansen frem for EV/EBIT. Dette er gjort for at 

eliminere effekten af forskellig afskrivningspraksis virksomhederne imellem. Denne styrke 

har P/E-multiplen ikke, man er alligevel valgt, da det er en hyppigt anvendt multipel, der 

udtrykker, hvor meget en investor er villig til at betale for 1 kr. overskud. P/E er en 

forkortelse for Price/Earnings. På dansk: Pris/Årets resultat hvor ”Pris” = prisen pr. aktie og 

”Årets resultat” = årets resultat pr. aktie.        

Teorien bag modellerne 

I nedenstående afsnit vil teorien bag DCF-modellen, EVA-modellen samt EV/EBITDA og 

P/E blive gennemgået.  
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DCF-model 

De absolutte modeller benævnes også nutidsværdimodeller, da de i al sin enkelthed går ud på 

at tilbagediskontere forventede fremtidige pengestrømme med den gennemsnitlige 

kapitalomkostning (WACC). Formlen for enterprise value (værdien af egenkapitalen + 

rentebærende nettogæld) kan opskrives således
111

: 

                  
     

         

 

   

 

hvor FCFF er det frie cash flow til långiver samt ejere, og WACC er den gennemsnitlige 

kapitalomkostning. Ovenstående formel ville indebære, at pengestrømmene skulle 

budgetteres i al fremtid, hvilket ikke er muligt. Det skyldes, at det antages, at virksomheden 

vil eksistere i al fremtid – også kaldet going concern. Til at løse dette problem hægtes 

Gordons vækstmodel på formlen, hvorfor formlen kommer til at se ud som følgende
112

: 

                  
     

         
 

       
        

 
 

         

 

   

 

hvor g er den langsigtede forventede vækst. Nu er det ved hjælp af første led i formlen muligt 

at estimere nutidsværdien af pengestrømmene i budgetperioden, mens andet led i formlen 

(Gordons vækstmodel) gør det muligt at estimere nutidsværdien af pengestrømmene i al 

fremtid efter budgetperioden – også kaldet terminalperioden. Antagelsen bag Gordons 

vækstmodel er, at virksomhedens pengestrømme vil vokse med en konstant vækstrate, g, i al 

fremtid efter budgetperioden. Denne antagelse kaldes også steady state, da det antages, at alle 

inputtene i pengestrømmen vokser med samme vækstrate. I praksis sættes g typisk til den 

gennemsnitlige nominelle BNP-vækst på det marked, hvor virksomheden operer. Årsagen til 

dette er, at det anses for usandsynligt, at en virksomhed på lang sigt kan vokse mere end den 

generelle økonomi
113

. 
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EVA-model 

EVA-modellen ligner i høj grad DCF-modellen. I DCF-modellen blev pengestrømmene til 

ejerne og långiverne tilbagediskonteret. I EVA-modellen er det EVA, der bliver 

tilbagediskonteret. EVA kan beregnes på følgende måde
114

: 

                                   

Hvis EVA er positiv betyder det, at afkastet på driften har været større end det krævede 

vægtede afkast fra ejere og långivere, hvorfor der er blevet skabt økonomisk værdi i 

virksomheden. EVA kan også beregnes via nedenstående formel
115

: 

                                  

Af denne formel ses det, at der bliver skabt økonomisk værdi i virksomheden, hvis driften 

genererer et større overskud end omkostningerne til at finansiere driften. Formlen til at 

beregne enterprise value via EVA er givet ved følgende udtryk
116

: 

                                    
    

         

 

   

 

Igen kobles Gordons vækstmodel på for at komme problemet med uendelig budgettering til 

livs, hvorfor formlen ser således ud
117

: 

                                    
    

         
 

      

        
 

 

         

 

   

 

Nutidsværdimodeller og især DCF-modellen anvendes i høj grad i praksis. Det er derfor værd 

at nævne, at modellerne har visse komplikationer. For eksempel udgør værdien af 

terminalperioden en stor del af virksomhedens samlede værdi. Typisk udgør terminalperioden 

60 – 80 % af enterprise value
118

. Man kan derfor godt være kritisk overfor, at de 

pengestrømme der ligger længst ude i fremtiden, og derfor er behæftet med mest risiko, udgør 

så stor en del af den samlede værdi. I budgetperioden vægtes pengestrømmene længst ude i 

fremtiden mindst, da de tilbagediskonteres ”hårdest”, men det er værd at nævne, at jo længere 
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man bevæger sig ud i budgetperioden, desto mere usikkert bliver budgetteringen. 

Forventningen til, hvad der sker om et år, er således formbundet med mindre risiko, end hvad 

der sker om fem år. Dette er også en af udfordringerne ved de absolutte modeller, at 

analytikeren skal forudse, hvad der sker langt ude i fremtiden. Ligeledes er estimeringen af 

WACC forbundet med risiko, da det er et forventet afkastkrav.  

Nutidsværdimodellerne er desuden begrænset til at estimere værdien af virksomheder, der 

genererer sikre cash flows (cash cows)
119

. Dette er også et af argumenterne for, hvorfor vi har 

valgt to absolutte modeller, da Chr. Hansen godt kan ses som en cash cow, da den leverer 

stabile cash flows. Hvis optioner udgør en stor del af virksomhedens værdi, vil det være mere 

retvisende at anvende en optionsmodel til at estimere værdien af virksomheden. DCF- eller 

EVA-modellen kan nemlig ikke anvendes til at beregne værdien af optioner og vil give en 

forkert værdi, da modellen ikke tager højde for værdien af at udsætte et projekt, udvide et 

projekt eller udskyde det, til det er mere rentabelt
120

.  

Multipler: EV/EBITDA og P/E 

Ved en multipelanalyse findes der sammenlignelige virksomheder (peer group) med 

virksomheden, der ønskes værdiansat (målvirksomheden). Med sammenlignelighed menes, at 

virksomhederne i peer group’en skal have samme risikoprofil, vækstforventning og 

regnskabspraksis
121

. Typisk vælges der virksomheder inden for samme branche til peer 

group’en, men i praksis er det dog ikke altid muligt at finde ”perfekte” virksomheder, hvorfor 

det kan være nødvendigt at gå på kompromis.  

Chr. Hansen udpeger selv Dupont og DSM som nogle af deres største konkurrenter. Som det 

fremgår af Figur 11, går Dupont eller DSM igen som konkurrenter i alle divisionerne med 

undtagelse af Natural Colors. DSM og Dupont er således en del af samme branche som Chr. 

Hansen, og er ligesom Chr. Hansen store internationale virksomheder med omsætninger på 

over 1 mia. DKK.
122

 De to virksomheder er således tilknyttet samme brancher som Chr. 

Hansen og er store internationale virksomheder, hvorfor det vurderes, at disse to 

virksomheder kan indgå i en peer group. De øvrige virksomheder, Chr. Hansen fremhæver 
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som konkurrenter, er ikke børsnoterede, hvorfor det ikke har været muligt at anvende dem i 

multipelanalysen.  

Dupont og DSM er dog ikke perfekte sammenlignelige virksomheder. Begge virksomheder 

beskæftiger sig med en lang række andre områder end produktionen af fødevareingredienser. 

Dupont producerer for eksempel også møbler, hvilket kan have en anden risikoprofil end 

produktionen af fødevareingredienser. At både DuPont og DSM beskæftiger sig inden for 

andre brancher end biosciencebranchen betyder, at de kan adskille sig fra Chr. Hansen med 

hensyn til vækstforventning og risiko. På trods af forskellighederne anvendes både Dupont og 

DSM i peer group’en, men da de ikke er perfekt sammenlignelige, er det vigtigt at forholde 

sig kritisk til resultatet.  

Udover Dupont og DSM benyttes Novo Nordisk også som en sammenlignelig virksomhed. 

Dette er gjort for at udvide peer group’en til at bestå af mere end blot to virksomheder. Der er 

en række faktorer, der har gjort, at netop Novo Nordisk er valgt som sammenlignelig 

virksomhed.  

Novo Nordisk er ligesom Chr. Hansen tilknyttet C20 indekset og har ligesom Chr. Hansen 

præsteret godt gennem finanskrisen, jf.  

Bilag 11. Novo Nordisk er ligesom Chr. Hansen en vidensvirksomhed, der investerer store 

summer i forskning og udvikling for at sikre de fremtidige vækstmuligheder. Da Novo 

Nordisk ligesom DuPont og DSM ikke er en perfekt sammenlignelig virksomhed, er det igen 

vigtigt at forholde sig kritisk til resultaterne.    

Næste skridt er så at finde en værdiindikator for de sammenlignelige virksomheder. Vi har 

valgt EV/EBITDA og P/E, men der findes en lang række af andre multipler. EV/EBITDA og 

P/E for peer group’en er fundet via Bloomberg. Næste skridt er at tage gennemsnittet af de 

fundne EV/EBITDA- og P/E-værdier for virksomhederne i peer group’en og gange med 

henholdsvis EBITDA og årets resultat for at estimere enterprise value og prisen per aktie.  

Sidste skridt for EV/EBITDA-multiplen er at fratrække den rentebærende nettogæld for at 

estimere værdien af Chr. Hansens egenkapital og dividere med antallet af aktier for at beregne 

prisen per aktie.  
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EV/EBITDA: 
  

      
      

  

      
 
          

                               

P/E:     
 

 
 
          

    

Ligesom med de absolutte værdiansættelsesmodeller har multipelanalyser visse 

komplikationer. For at en multipelanalyse skal give en korrekt værdi af målvirksomheden, 

kræves det, at de sammenlignelige virksomheder er prisfastsat korrekt i markedet. Hvis de 

ikke er det, medfører det, at prisen på målvirksomheden bliver forkert
123

. Der ligger derfor 

implicit en accept af, at markederne er efficiente, når multipelanalyser anvendes. At et 

aktiemarked er efficient vil sige, at al tilgængelig information er afspejlet i aktiekursen
124

.   

Som nævnt ovenover er det i praksis umuligt at sammensætte den teoretisk perfekte peer 

group, da ingen virksomheder er ens. Virksomheden vil altid afvige på visse parametre, 

hvorfor kompromiset er at finde de bedst mulige sammenlignelige virksomheder. To andre 

udfordringer er, at forskellige multipler giver forskellige værdier, samt at visse multipler kan 

blive negative, hvis virksomheden giver underskud (for eksempel på P/E)
125

. Hvorvidt 

værdiberegningerne er valide eller ej, vil blive kommenteret i afsnittet Validitet.    

Værdiberegninger 

I nedenstående afsnit vil resultaterne af værdiberegningerne for Chr. Hansen blive præsenteret 

i følgende rækkefølge: DCF-model, EVA-model, EV/EBITDA og P/E. Indledningsvist vil der 

også blive argumenteret for, hvorfor g, den langsigtede vækstrate, er valgt til 2,0 %.  

DCF-model 

g, den langsigtede vækstrate, der indgår i beregningerne i begge absolutte 

værdiansættelsesmodeller, er valgt til 2,0 %. Som tidligere nævnt sættes g ofte til den 

gennemsnitlige nominelle BNP-vækst. På baggrund af tal fra IMF har vi estimeret den 

nominelle BNP vækst i Danmark i Perioden 2008 – 2014 til 2,0 %, jf. Bilag 12. Vi er dog 

opmærksomme på, at hvis vi havde valgt en anden tidshorisont, havde vi fået et andet resultat. 

Tallene fra IMF skal derfor ses som et argument for, hvorfor antagelsen om g er rimelig.  
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Figur 70: Værdi Chr. Hansen DCF-model 

Mio. EUR  B2012/13 B2013/14 B2014/15 B2015/16 B2016/17 B2017/18 B2018/19 B2019/20 Terminal 

FCFF  128,9 158,0 170,8 200,4 213,6 232,1 254,8 278,8 305,4 

WACC  7,56 % 7,63 % 7,69 % 7,76 % 7,82 % 7,89 % 7,95 % 8,01 % 8,08 % 

Diskonteringsfaktor 0,930 0,864 0,802 0,744 0,690 0,640 0,593 0,549 0,508 

PV FCFF  119,8 136,5 137,0 149,1 147,5 148,5 151,0 153,0  

SUM PV FCFF budget 1.142,5         

PV FCFF terminal 2.756,7         

Enterprise Value 3.899,2         

Rentebærende nettogæld -379,4         

Likvid beholdning 104,9         

Værdi af Chr. Hansen  3.624,7         

Antal aktier 134.499.976        

Pris pr. aktie, EUR 26,9         

Kurs DKK/EUR 7,46         

Pris pr. aktie DKK 201,0         

Kilde: Egen tilvirkning 

Historisk har Chr. Hansens pengestrømme fra driften være positive. Pengestrømmene fra 

driften er også positive i budget- samt terminalperioden, jf. Figur 70. Enterprise value blev 

ved hjælp af DCF-modellen estimeret til at være lig med 3.899, mio. EUR. Terminalværdien 

blev estimeret til 2.756,7 mio. EUR og udgør således 71 % af enterprise value. Som beskrevet 

i teoriafsnittet er det ikke unormalt, at terminalværdien udgør 60 – 80 % af enterprise value. 

Prisen pr. aktie blev estimeret til 201,0 DKK ved en kurs på 7,46 DKK/EUR. 
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EVA-model 

Figur 71: Værdi Chr. Hansens EVA-model 

Mio. EUR  B2012/13 B2013/14 B2014/15 B2015/16 B2016/17 B2017/18 B2018/19 B2019/20 Terminal 

NOPAT  158,0 178,9 199,7 220,8 240,4 260,9 282,6 306,0 331,3 

Inv.kap. primo  1.084,4 1.113,5 1.134,4 1.163,3 1.183,7 1.210,4 1.239,3 1.267,1 1.294,3 

WACC  7,56 % 7,63 % 7,69 % 7,76 % 7,82 % 7,89 % 7,95 % 8,01 % 8,08 % 

Diskonteringsfaktor 0,930 0,864 0,802 0,744 0,690 0,640 0,593 0,549 0,508 

Cost of capital  82,0 84,9 87,3 90,2 92,6 95,5 98,5 101,6 104,6 

EVA  76,0 94,0 112,5 130,5 147,8 165,4 184,1 204,5 226,7 

PV EVA  70,7 81,2 90,2 97,2 102,0 105,9 109,1 112,2  

Inv.kap. primo 1.084,4         

SUM PV EVA budget 768,5         

PV EVA terminal 2.046,3         

Enterprise Value 3.899,2         

Rentebærende nettogæld -379,4         

Likvid beholdning 104,9         

Værdi af Chr. Hansen  3.624,7         

Antal aktier 134.499.976        

Pris pr. aktie, EUR 26,9         

Kurs DKK/EUR 7,46         

Pris pr. aktie DKK 201,0         

Kilde: Egen tilvirkning 

Chr. Hansen skaber økonomisk værdi i alle budgetår samt i terminalperioden, jf. Figur 71. 

Positiv EVA er som beskrevet i teoriafsnittet et udtryk for, at afkastet på driften overstiger 

långiverne samt ejernes vægtede afkastkrav (WACC), og resultatet derfor er acceptabelt. 

DCF-modellen giver ikke denne information, da en virksomhed godt kan have positive 

pengestrømme men negativ EVA, hvorfor der ikke bliver skabt økonomisk værdi i 

virksomheden de pågældende år.  

Enterprise value blev ved hjælp af EVA-modellen estimeret til 3.899,2 mio. EUR. 

Terminalværdien blev estimeret til 2.046,3 mio. EUR og udgør således 52 % af enterprise 



 
 

103 
 

value, hvilket er lavere, end hvad terminalværdien udgjorde i DCF-modellen. Prisen pr. aktie 

blev ligesom i DCF-modellen estimeret til 201,0 DKK, ved en kurs på 7,46 DKK/EUR. 

EV/EBITDA og P/E 

Figur 72: Værdi EV/EBITDA og P/E 

 EV/EBITDA P/E 

DuPont 10,4 13,1 

DSM 9,8 27,3 

Novo Nordisk 15,5 23,5 

Peer group 11,9 21,3 

Multipel fra absolut model 16,6 27,6 

Forskel multipler -4,7 -6,3 

Aktiekurs absolut model 201,0 201,0 

Aktiekurs multipler 140,3 154,9 

Forskel aktiekurs -60,7 -46,2 

Kilde: Bloomberg  

Både EV/EBITDA og P/E giver en lavere værdi af Chr. Hansen end nutidsværdimodellerne, 

jf. Figur 72. Aktiekursen for Chr. Hansen blev for EV/EBITDA og P/E henholdsvis 140,3 

DKK og 154,9 DKK. Resultaterne er således langt fra resultaterne for DCF og EVA på 201,0 

DKK. En af forklaringerne til denne forskel kan være, at peer group’en ikke har været god 

nok. At de udvalgte virksomheder simpelthen er for forskellige fra Chr. Hansen, hvad risiko, 

vækstforventning og regnskabspraksis angår. Multiplerne for de sammenlignelige 

virksomheder varierer også meget – både for EV/EBITDA og P/E, jf. Figur 72. Det kan også 

tyde på, at der er stor forskel på virksomhederne i peer group’en, men som nævnt i 

teoriafsnittet kan det være nødvendigt at gå på kompromis i udvælgelsens af sammenlignelige 

virksomheder i mangel på bedre. Multipelanalysen bekræftede også en af de andre 

problemstillinger ved anvendelsen af multipler. De to multipler giver hver deres 

virksomhedsværdi, hvilket giver næste udfordring: Hvilken af de to værdier er mest 

retvisende? Dette spørgsmål vil blive besvaret i afsnittet Validitet.  

En forklaring på forskellen i resultaterne kan være, at begge multipler undervurderer værdien 

af Chr. Hansen, eller at nutidsværdimodellerne har overvurderet værdien af Chr. Hansen. Som 

nævnt er P/E et udtryk for, hvor meget investor vil betale for en krones overskud. Ifølge 

multipelanalysen er investor villig til at betale 21,3 DKK for 1 krones overskud i Chr. 
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Hansen, mens investor ifølge DCF- og EVA-modellen er villig til at betale 27,6 DKK for 1 

krones overskud. En årsag til forskellen kan være, at den estimerede WACC er for lav, eller at 

budgetteringen er for optimistisk.  

Validitet 

Som beskrevet i ovenstående afsnit var der stor forskel på aktiekurserne estimeret via de 

absolutte modeller og de relative modeller. Der ligger et stort analytisk arbejde bag 

resultaterne fra de absolutte modeller. Både den strategiske analyse, budgetteringen og 

estimeringen af WACC er udarbejdet på baggrund af megen research og analytisk arbejde. 

Det vurderes derfor, at aktiekursen på 201,0 DKK estimeret via nutidsværdimodellerne er 

mere retvisende end resultatet fra de relative modeller. Grunden til, at vi ser bort fra resultatet 

fra de relative modeller, er, at det ikke vurderes, at peer group’en er god nok, til at 

resultaterne er retvisende.    

Konklusion på værdiberegninger 

Som beskrevet i ovenstående afsnit vurderes det ikke, at beregningerne fra de relative 

modeller er valide, hvorfor værdien af Chr. Hansen er 201,0 DKK, som er den aktiekurs, der 

blev estimeret ved hjælp af de absolutte modeller. Aktiekursen for Chr. Hansen afviger 

således fra markedskursen, der den 2. september 2013 var på 190,5 DKK. Da den estimerede 

fundamentalværdi afviger fra markedsprisen, er konklusionen, at Chr. Hansen var 

værdifastsat forkert i markedet med 10,5 DKK. Chr. Hansen var ifølge vores beregninger 

undervurderet med 10,5 DKK den 2. september 2013. 

Der kan være flere mulige årsager til denne afvigelse mellem den pris, vi har estimeret og 

markedsprisen. En mulighed er, at vi har overvurderet Chr. Hansens vækstmuligheder, og 

omvendt kan markedet have undervurderet vækstmulighederne. Det samme gør sig gældende 

med risikoen (WACC). Vi kan have undervurderet risikoen for Chr. Hansen, hvorfor vi får en 

højere værdi end markedet. Omvendt kan markedet også have overvurderet risikoen, hvorfor 

de får en lavere værdi. Der er således flere mulige forklaringer på forskellen i aktiekursen, og 

det er umuligt at pege på hvilke(n) faktor(er), der skyldes forskellen i aktiekursen.   
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Følsomhedsanalyse 

I nedenstående afsnit vil en følsomhedsanalyse af Chr. Hansen blive foretaget. 

Følsomhedsanalysen bliver foretaget for at undersøge, hvor sensitiv værdien af Chr. Hansen 

er ved ændringer i værdidriverne. Følgende værdidrivere vil blive udsat for en 

følsomhedsanalyse enkeltvist: 

1. WACC 

2. g, den langsigtede vækstrate 

3. Omsætningsvækst 

4. Variable Omkostninger (VO) 

5. Salgs- og markedsføringsomkostninger (S&M) 

6. Investeringer 

Følsomhedsanalysen for WACC vil blive foretaget ved at tillægge/fratrække base case 

WACC med henholdsvis 0,5 %, 1,0 %, 1,5 %, og 2,0 % -point. Det samme vil gøre sig 

gældende for g, bortset fra at % -pointene vil være 0,25 % og 0,50 %. Følsomhedsanalysen 

for omsætningsvækst, variable omkostninger, salgs- og markedsføringsomkostninger og 

investeringer vil blive foretaget ved at tillægge/fratrække base case værdien 5 %, 10 % og 15 

% i hele budget- samt terminalperioden (bemærk % og ikke % -point som i 

følsomhedsanalysen for WACC).  

Efterfølgende vil omsætningsvækst og WACC blive kombineret for at give et mere dynamisk 

billede af, hvad der vil ske, hvis to af værdidriverne ændres på samme tid.  

WACC 

Følsomhedsanalysen for WACC er foretaget ved at tillægge/fratrække base case WACC X-

antal % -point i alle budgetår samt i terminalperioden.     

Figur 73: Følsomhedsanalyse WACC 

ΔWACC -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 

Aktiekurs, DKK 231,6 223,5 215,7 208,2 201,0 194,1 187,5 181,1 175,0 

ΔAktiekurs, DKK 30,6 22,5 14,7 7,2 0,0 -6,9 -13,5 -19,9 -26,0 

ΔAktiekurs, %   15,2 % 11,2 % 7,3 % 3,6 % 0,0 % -3,4 % -6,7 % -9,9 % -12,9 % 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Hvis Chr. Hansens kapitalomkostninger falder med 2 % -point, medfører det, at aktiekursen 

stiger med 30,6 DKK til 231,6 DKK, jf. Figur 73. Omvendt falder aktiekursen med 26,0 DKK 

til 175,0 DKK, hvis WACC stiger med 2 % -point. Kapitalomkostningerne er kendt for at 

have stor indflydelse på værdien af virksomhederne i de kapitalværdibaserede modeller, 

hvilket ovenstående følsomhedsanalyse også bekræfter. Spændet mellem best case og worst 

case scenario er således 56,6 DKK.  

Ændringer i rating, systematisk risiko, kapitalstruktur, konkurrencesituation med mere kan 

være med til at få kapitalomkostningerne til at stige eller falde i Chr. Hansen. Hvis nye 

konkurrenter kommer til, og markedssituationen spidser til, kan det medføre, at afkastkravet 

stiger med faldende aktiekurs til følge. Der er således flere faktorer, der kan medfører, at Chr. 

Hansen kapitalomkostninger ændrer sig.     

g, den langsigtede vækstrate 

Følsomhedsanalysen for g er lavet ved at fratrække/tillægge base case g på 2 %, 0,25 % - og 

0,5 % -point.  

Figur 74: Følsomhedsanalyse, g 

Δg -0,50 % -0,25 % -0,0 % 0,25 % 0,50 % 

Aktiekurs, DKK 189,4 195,0 201,0 207,6 214,7 

ΔAktiekurs, DKK -11,6 -6,0 0,0 6,6 13,7 

ΔAktiekurs, %   -5,8 % -3,0 % 0,0 % 3,3 % 6,8 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Terminalværdien udgjorde en stor del af enterprise value, hvorfor det forventes, at ændringer i 

den langsigtede vækstrate medfører store ændringer i aktiekursen. Det ses også, at selv ved 

små ændringer i vækstraten ændrer aktiekursen sig markant, jf. Figur 74. Hvis base casen på 2 

% tillægges 0,50 % -point medfører det, at aktiekursen stiger til 214,7 DKK, hvilket er en 

stigning på 6,8 % i forhold til base case aktiekursen på 201,0 DKK. Værdien af g har derfor 

ligesom WACC en meget stor indflydelse på aktiekursen som forventet.  

Omsætningsvækst 

Historisk har Chr. Hansens omsætning været stigende, hvilket der også er budgetteret med vil 

fortsætte. Det er dog interessant at undersøge, hvorledes aktiekursen påvirkes af yderligere 

omsætningsvækst, end hvad der er budgetteret med, men også hvis omsætningen falder i 

forhold til, hvad der er budgetteret med. Som nævnt i afsnittet Budget forventes det, at Chr. 
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Hansen vil tredoble sin omsætning i APMEA, men der er ingen garanti for, at dette sker – blot 

en forventning. Det er derfor interessant at analysere, hvad der sker, hvis denne forventning 

ikke bliver realiseret, men også hvis omsætningen stiger mere end forventet.  

Figur 75: Følsomhedsanalyse Omsætningsvækst 

ΔOmsætningsvækst -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 

Aktiekurs, DKK 177,0 185,0 193,0 201,0 209,1 217,1 225,1 

ΔAktiekurs, DKK -24,0 -16,0 -8,0 0,0 8,1 16,1 24,1 

ΔAktiekurs, %   -11,9 % -8,0 % -4,0 % 0,0 % 4,0 % 8,0 % 12,0 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ved en stigning i omsætningsvæksten på 15 % stiger aktiekursen med 12,0 %, hvilket svarer 

til en stigning på 24,1 DKK, jf. Figur 75. Forskellen imellem best case og worst case scenariet 

for aktiekursen ved ændringer i omsætningen på +/- 15 % er 48,1 DKK. Ændringer i 

omsætningsvæksten har således stor indflydelse på aktiekursen.   

Variable omkostninger (VO) 

Tidligere er det beskrevet, hvordan Chr. Hansen har formået at øge omsætningen uden at øge 

omkostningerne. Man har således været i stand til at udnytte sine stordriftsfordele til blandt 

andet at sænke enhedsomkostningerne og dermed de variable omkostninger. 

Følsomhedsanalysen vil således kortlægge effekten af at reducere de variable omkostninger 

yderligere. Analysen kortlægger også konsekvensen af, at de variable omkostninger stiger 

mere, end hvad der er budgetteret med. For eksempel har ingredienserne i 

karminproduktionen vist sig at være utrolig volatil og har tidligere påvirket driften. Af andre 

usikre parametre, der kan påvirke de variable omkostninger, kan nævnes nye miljøafgifter og 

anden lovgivning.      

Figur 76: Følsomhedsanalyse Variable Omkostninger (VO) 

ΔVO -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 

Aktiekurs, DKK 247,0 231,7 216,4 201,0 185,7 170,4 155,1 

ΔAktiekurs, DKK 46,0 30,7 15,4 0,0 -15,3 -30,6 -45,9 

ΔAktiekurs, %   22,9 % 15,3 % 7,7 % 0,0 % -7,6 % -15,2 % -22,8 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis omkostningerne stiger med 15 %, falder aktiekursen med 45,9 DKK, hvilket svarer til et 

fald i aktiekursen på 22,8 %, jf. Figur 76. Omvendt medfører et fald i de variable 
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omkostninger en stigning i aktiekursen på 46,0 DKK, hvilket giver et spread imellem best og 

worst case scenario på 91,9 DKK. Chr. Hansens aktiekurs er derfor mere udsat for ændringer 

i de variable omkostninger end for ændringer i omsætningen.    

Salgs- og markedsføringsomkostninger (S&M) 

Salgs- og markedsføringsomkostningerne er med i følsomhedsanalysen, da de udgør den 

største post af de faste omkostninger, jf. Bilag 3. S&M udgjorde i regnskabsåret 2012 50 % af 

de faste omkostninger. Desuden er salgs- og markedsføringsomkostninger interessante i lyset 

af, at Chr. Hansen forventer at trænge ind på nye markeder samt udvide sin nuværende 

forretning på eksisterende markeder. Denne strategi kan koste flere markedsføringskroner end 

forventet, og hvilken konsekvens det har på værdien af Chr. Hansen, vil følsomhedsanalysen 

kortlægge.   

Figur 77: Følsomhedsanalyse Salgs- og Markedsføringsomkostninger (S&M) 

ΔS&M -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 

Aktiekurs, DKK 213,2 209,2 205,1 201,0 194,8 192,9 188,9 

ΔAktiekurs, DKK 12,2 8,2 4,1 0,0 -6,0 -8,1 -12,1 

ΔAktiekurs, %   6,1 % 4,1 % 2,0 % 0,0 % -3,1 % -4,0 % -6,0 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

En stigning i salgs- og markedsføringsomkostninger på 15 % medfører et fald i aktiekursen på 

6,0 %, hvilket svarer til et fald i aktiekursen på 12,1 DKK. Forskellen mellem best og worst 

case er på 24,3 DKK, hvilket understreger forventningen om, at ændringer i salgs- og 

markedsføringsomkostninger påvirker aktiekursen mindre end ændringer i både omsætning 

og variable omkostninger.  

Investeringer 

Investeringer er den sidste værdidriver, der vil blive udsat for en følsomhedsanalyse. 

Investeringer er medtaget ligesom de ovenstående værdidrivere, da investeringer også 

påvirker det frie cash flow. Chr. Hansen aktiverer som nævnt i regnskabsanalysen sine 

udviklingsomkostninger, hvorfor investeringer både dækker over materielle samt immaterielle 

investeringer. For at bevare sine konkurrencemæssige fordele er Chr. Hansen nødt til at 

opretholde et vist investeringsniveau for at holde konkurrenterne på afstand samt udvikle nye 

produkter og produktionsforhold. Følsomhedsanalysen vil således kortlægge effekten af, at 
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der er behov for yderligere investeringer, end hvad der er budgetteret med, men også 

konsekvensen af, at der er budgetteret med for store investeringer.   

Figur 78: Følsomhedsanalyse Investeringer 

ΔInvesteringer -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 

Aktiekurs, DKK 215,3 210,4 205,7 201,0 196,5 192,2 187,9 

ΔAktiekurs, DKK 14,3 9,4 4,7 0,0 -4,5 -8,8 -13,1 

ΔAktiekurs, %   7,1 % 4,7 % 2,3 % 0,0 % -2,2 % -4,4 % -6,5 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis investeringerne stiger med 15 %, hvilket er worst case scenariet, falder aktiekursen med 

13,1 DKK, hvilket svarer til et fald i aktiekursen på 6,5 %. Spread’et imellem best case og 

worst case scenariet er 27,4 DKK, hvilket er større end spread’et for salgs- og 

markedsføringsomkostninger, men mindre end for omsætningsvæksten og de variable 

omkostninger.   

Delkonklusion på følsomhedsanalysen 

For at skabe et overblik over hvilke værdidrivere, der har størst indflydelse på Chr. Hansens 

aktiekurs, er nedenstående figur udarbejdet. WACC indgår dog ikke i figuren, da 

følsomhedsanalysen for WACC er udarbejdet ved at tillægge/fratrække best case WACC X 

antal % -point. Af samme årsager indgår g heller ikke i nedenstående figur. 

Følsomhedsanalysen for de resterende værdidrivere er udarbejdet ved at tillægge/fratrække 

base case værdien 5 %, 10 % og 15 %. Det vil derfor være inkonsistent at sammenligne 

konsekvensen i samme figur.   

Figur 79: Opsamling af følsomhedsanalyser 

  
Kilde: Egen tilvirkning 

Note: procentvis ændring i aktiekursen som effekt af stigning og fald på 10 % i variable omkostninger, 

omsætningsvækst, investeringer og salgs- og markedsføringsomkostninger. 

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 

Salgs- og markedsføringsomkostninger 

Investeringer 

Omsætningsvækst 

Variable omkostninger 
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Den største effekt på Chr. Hansens aktiekurs sker ved ændringer i de variable omkostninger, 

jf. Figur 79. WACC, og g vurderes dog til at have en større indflydelse på aktiekursen end de 

resterende værdidrivere. WACC fordi den anvendes som tilbagediskonteringsfaktor, og g 

fordi terminalværdien udgør så stor en værdi af enterprise value.   

Omsætningsvækst (OV) og WACC 

I ovenstående afsnit er konsekvensen af ændringer i en af værdidriverne blevet analyseret 

enkeltvist. Nu vil konsekvensen af ændringer i to af værdidriverne blive analyseret. 

Omsætningsvæksten og WACC er anvendt, da det anses som en mulighed, at stigende 

usikkerhed både kan føre til sigende WACC samt faldende omsætning. Et scenarie kunne for 

eksempel være, at Chr. Hansen blev presset af konkurrenter, hvilket ville få omsætningen til 

at falde og afkastkravet til at stige grundet den øgede risiko.    

Figur 80: Følsomhedsanalyse Omsætningsvækst (OV) og WACC 

                WACC 

OV      

-2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0% 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 

-15,0 % 203,1 196,2 189,5 183,1 177,0 171,1 165,4 159,9 154,7 

-10,0 % 212,6 205,3 198,3 191,5 185,0 178,8 172,8 167,0 161,5 

-5,0 % 222,1 214,4 207,0 199,9 193,0 186,5 180,1 174,1 168,2 

0,0 % 231,6 223,5 215,7 208,2 201,0 194,1 187,5 181,1 175,0 

5,0 % 241,1 232,6 224,4 216,6 209,1 201,8 194,9 188,2 181,8 

10,0 % 250,6 241,7 233,1 225,0 217,1 209,5 202,0 195,2 188,5 

15,0 % 260,1 250,8 241,9 233,3 225,1 217,2 209,6 202,3 195,3 

Kilde: Egen tilvirkning 

Konsekvensen af at kombinere to værdidrivere er, at best case og worst case scenarierne 

bliver mere ekstreme. Tidligere blev spændet mellem best case og worst case fundet til 56,6 

DKK ved ændringer i WACC. Ved at kombinere WACC med omsætningsvæksten øges 

spændet til 105,4 DKK, jf. Figur 80. I best case scenariet hvor WACC falder med 2 % -point, 

og omsætningen stiger med 15 %, vil aktiekursen stige fra 201,0 DKK til 260,1 DKK.   

Konklusion på følsomhedsanalysen  

På trods af at der ligger et grundigt analysearbejde bag estimeringen af WACC, g og 

budgettet, kan fremtiden risikere at afvige fra vores estimater. Følsomhedsanalysen viste, at 



 
 

111 
 

værdien af Chr. Hansen i høj grad påvirkes af selv små ændringer i WACC. 

Følsomhedsanalysen viste ligeledes, at selv ved små ændringer i g, den langsigtede vækstrate, 

ændrede aktiekursen sig markant.   

Konklusionen på følsomhedsanalysen for de resterende værdidrivere er, at ændringer i 

variable omkostninger samt omsætningen i højere grad påvirker aktiekursen end ændringer i 

investeringer og salgs- og markedsføringsomkostninger. Det kan dog konkluderes, at 

aktiekursen er yderst følsom over for ændringer i de variable omkostninger. Til sidst blev det 

vist, at aktiekursen i høj grad påvirkes, hvis flere af værdidriverne bevæger sig i negativ eller 

positiv retning på samme tid. 
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Konklusion 

I den strategiske analyse blev Chr. Hansens vigtigste styrker, svagheder, muligheder og 

trusler identificeret. Konklusionen på den strategiske analyse var, at Chr. Hansen står godt 

rustet til fremtiden, og muligheden for at skabe overnormal profit vil også fremover være til 

stede. Af de vigtigste styrker, der blev identificeret i den strategiske analyse, kan blandt andet 

nævnes, stigende befolkningstilvækst, voksende indtjening, markedsleder, høje 

adgangsbarrierer og stor kundeloyalitet.  

I regnskabsanalysen blev Chr. Hansens historiske resultater analyseret. Konklusionen på 

regnskabsanalysen var, at Chr. Hansens historiske performance havde været god. Nøgletal 

som omsætning, EBIT, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og RIOC udviklede 

sig alle positivt i den analyserede periode. 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen blev budgettet for Chr. Hansen 

udarbejdet. Indledningsvis blev der udarbejdet budgetter for de fire regioner. På baggrund af 

den strategiske analyse tegnede der sig et billede af, at den fremtidige vækst kommer til at 

foregå i de nye økonomier, hvilket afspejlede sig i udarbejdelsen af budgettet for de fire 

regioner. Efterfølgende blev der udarbejdet budgetter for de tre divisioner. Konklusionen for 

de tre divisioner var, at Cultures & Enzymes forventes at opretholde divisionens andel af den 

samlede omsætning i budgetperioden modsat Natural Colors, der forventes at falde, mens 

andelen af omsætningen for Health & Nutrition forventes at stige. En af årsagerne til denne 

udvikling er, at efterspørgslen efter de produkter, Health & Nutrition leverer ingredienser til, 

forventes at stige, samt at divisionen historisk har præsteret bedre vækstrater end Natural 

Colors. Desuden forventes konverteringen mod naturlige farvestoffer ikke at gå hurtigt nok, 

samtidig med at konkurrenceintensiteten for Natural Colors er hårdere end for de resterende 

divisioner. Konklusionen på budgetteringen er, at Chr. Hansen går en indbringende fremtid i 

møde med voksende pengestrømme gennem hele budgetperioden.     

I afsnittet Værdiansættelse blev værdien af Chr. Hansen estimeret til 201,0 DKK pr. aktie via 

DCF- og EVA-modellen. Værdien af Chr. Hansen blev via multipelanalysen estimeret til 

beløb langt under resultaterne for fundamentalværdimodellerne. Vi valgte at se bort fra 

resultaterne fra multipelanalysen, da vi i højere grad stolede på resultaterne fra DCF- og 

EVA-modellen. En af forklaringerne på forskellen i resultaterne mellem multipelanalysen og 

nutidsværdimodellerne kan være, at peer group’en, der blev anvendt, ikke var god nok. 
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Vi estimerede værdien den 2. september 2013 til 201,0 DKK, og samme dag var 

markedsprisen 190,5 DKK. Konklusionen er derfor, at Chr. Hansen den pågældende dag var 

undervurderet ifølge vores beregninger. Der kan være mange forklaringer på denne afvigelse. 

Vores eller markedets budgettering kan have været henholdsvis for høj eller lav, eller vi kan 

have vurderet risikoen (WACC) lavere end andre analytikere.     

Til slut blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse på værdiberegningerne. Konklusionen blev 

som forventet, at de største ændringer i aktiekursen fremkom ved ændringer i WACC, g samt 

de variable omkostninger. Chr. Hansen har gennem de seneste år reduceret deres variable 

omkostninger, og følsomhedsanalysen gav et billede af, hvad der ville ske, hvis de variable 

omkostninger kunne reduceres yderligere, men også hvis de begyndte at stige. Konklusionen 

var, at de variable omkostninger ikke skal ændre sig meget, før det får en stor effekt på 

aktiekursen.    
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Kildekritik 

Euromonitor 

Euromonitor er anvendt meget gennem hele opgaven. Både til at skaffe historisk data, men 

også deres prognose af probiotika, yoghurt, ost med videre. Da Euromonitor er anvendt i så 

høj grad og specielt som input til budgetteringen, har vi valgt at knytte et par ord til denne 

database. 

Euromonitor er et uafhængigt analyseinstitut med mere end 1.000 analytikere fordelt på 80 

lande. Euromonitor er dermed verdens førende i ”strategy research for consumer 

markets”
126

. Da Euromonitor er et uafhængigt analyseinstitut, anser vi dem for at være 

pålidelige, da de dermed ikke har incitament til at levere misvisende data for at tilfredsstille 

deres interessenter. Der er selvfølgelig altid usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af 

prognoser, men vi tror på, at Euromonitors data er retvisende, hvorfor vi har anvendt det som 

input i budgetteringen. Chr. Hansen refererer selv i visse publikationer til Euromonitor.  

Bloomberg 

Bloomberg er anvendt til at skaffe historiske aktiekurser samt multipler for sammenlignelige 

virksomheder. Bloomberg bliver anvendt af analytikere verden over og anses dermed for en 

pålidelig database.  

Hjemmesider 

Der er anvendt en lang række hjemmesider i researchen af Chr. Hansen. Risikoen ved at 

anvende hjemmesider er, at de kan være andenhåndsberetninger, hvorfor der er en øget risiko 

for fejlinformation.   

  

                                                      
126

 www.eurominitor.com 



 
 

115 
 

Litteraturliste 

Bøger 
 The Rovolution in Corporate Finance, Fourth Edition, Joel M Stern and Donald H. 

Chew jr. 

 Financial Statement Analysis, Christian V. Petersen og Thomas Plendborg 

 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En Praktisk Tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen 

 Priciples of Corporate Finance, Global Edition, Brealey, Meyers & Allen 

 Valuation, 5
th

 edition 2010, Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels, Mckinsey & 

Company 

 Investment and Portfolio Management, Global Edition, Zvi Bodie, Alex Kane & Alan 

J. Marcus 

 Erhvervsbeskrivelse Økonomiske begreber og data om virksomhedens omverden, 1. 

udgave, 1. oplag, Per Verup-Hansen, Peter Lotz, Bent Dalum & Henrik Bech  

Kompendier 
 Virksomhedshandel herunder generationsskifte, Institut for Regnskab & Revision, 

Forår 2011  

 Køb og salg af virksomheder, Institut for Regnskab & Revision, Efterår 2012 

Artikler 
 Market Risk Premium used in 82 countries in 2012: a survey with 7,192 answers, 

Pablo Fernandez, Javier Aguirreamalloa, and Luis Corres, IESE Business Scholl and 

University of Navarra  

Hjemmesider 

 www.euromonitor.com 

 www.worldbank.org 

 http://www.nykredit.dk/marketsdk 

 www.sydbank.dk 

o https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=00366

96-010422  

o https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=00366

96-018373  

http://www.euromonitor.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.nykredit.dk/marketsdk
http://www.sydbank.dk/
https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-010422
https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-010422
https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-018373
https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-018373


 
 

116 
 

 www.nasdaqomxnordic.com 

 www.reuters.com/finance 

 www.Business.dk 

o http://www.business.dk/foedevarer/danone-marginalt-bedre-ud-af-2012-end-

ventet  

 www.Dairybusiness.com 

o http://dairybusiness.com/seo/headline.php?title=rabobank-world-s-top-20-

dairy  

 www.lf.dk (landbrug og fødevarer) 

o http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/April/Graesk_yoghurt_sparker_gang_i

_markedet.aspx  

 www.cmb.bio.dk/nyheder (Center for Mikrobiel Bioteknologi)  

o http://www.cmb.bio.dtu.dk/Nyheder.aspx?guid=%7B860E6083-6DB8-457C-

AE39-6AF3880A096B%7D  

 www.altomkost.dk  

 www.børsen.dk  

o http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/183388/chr_hansen_sagsoegt_i_fe

m_retssager.html  

 www.imf.org  

o http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselser.aspx?c=1

28&t=1  

Årsrapporter 

Chr. Hansen 

 Årsrapport 2011/12 (Omtales i opgaven som 2012) 

 Årsrapport 2010/11 (Omtales i opgaven som 2011) 

 Årsrapport 2009/10 (Omtales i opgaven som 2010) 

 Årsrapport 2008/09 (Omtales i opgaven som 2009) 

 Årsrapport 2007/08 (Omtales i opgaven som 2008) 

DuPont 

 Årsrapport 2012 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.reuters.com/finance
http://www.business.dk/
http://www.business.dk/foedevarer/danone-marginalt-bedre-ud-af-2012-end-ventet
http://www.business.dk/foedevarer/danone-marginalt-bedre-ud-af-2012-end-ventet
http://www.dairybusiness.com/
http://dairybusiness.com/seo/headline.php?title=rabobank-world-s-top-20-dairy
http://dairybusiness.com/seo/headline.php?title=rabobank-world-s-top-20-dairy
http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/April/Graesk_yoghurt_sparker_gang_i_markedet.aspx
http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/April/Graesk_yoghurt_sparker_gang_i_markedet.aspx
http://www.cmb.bio.dk/nyheder
http://www.cmb.bio.dtu.dk/Nyheder.aspx?guid=%7B860E6083-6DB8-457C-AE39-6AF3880A096B%7D
http://www.cmb.bio.dtu.dk/Nyheder.aspx?guid=%7B860E6083-6DB8-457C-AE39-6AF3880A096B%7D
http://www.altomkost.dk/
http://www.børsen.dk/
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/183388/chr_hansen_sagsoegt_i_fem_retssager.html
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/183388/chr_hansen_sagsoegt_i_fem_retssager.html
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselser.aspx?c=128&t=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselser.aspx?c=128&t=1


 
 

117 
 

DSM 

 Årsrapport 2012 

Novo Nordisk 

 Årsrapport 2012 

Danone 
 Årsrapport 2012 

Databaser 

 Bloomberg 

 Euromonitor 

Andet materiale fra Chr. Hansens  

 Investorpræsentation Q1 2012/13 

 Prospekt 13. maj 2010 

 

  



 
 

118 
 

Bilag 

 

Bilag 1: Investeret kapital aktiv siden   
EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Aktiver i alt 1.245,1 1.340,1 1.298,8 1.360,7 1.397,1 1.387,3 

        

 Finansielle aktiver:       

FA Tilgodehavender fra skat 2,6 2,9 2,4 6,7 2,3 5,1 

FA Likvide beholdninger 42,0 98,3 100,5 105,4 162,5 104,9 

        

 Driftsforpligtelser:       

DF Udskudte skatteforpligtelser 60,3 66,4 66,6 71,3 69,2 69,2 

DF Hensatte forpligtelser, langfristet 0,3 0,9 0,9 2,8 1,2 1,4 

DF Selskabsskat, langfristet 0,0 0,0 14,1 8,9 16,0 14,5 

DF Hensatte forpligtelser, kortfristet 1,6 0,9 1,3 0,8 1,0 1,0 

DF Forudbetalinger fra kunder 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 

DF Gæld til leverandører 49,3 50,7 49,8 64,6 66,2 71,1 

DF Selskabsskat, kortfristet 7,1 8,3 4,5 26,3 34,8 35,5 

        

 Investeret kapital (aktiv siden) 1.081,6 1.111,6 1.058,6 1.073,7 1.043,5 1.084,4 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Bilag 2: Investeret kapital passiv siden 
EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EK Egenkapital i alt 89,9 140,8 114,0 590,1 688,7 705,0 

        

 Finansielle forpligtelser:       

FF Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 5,1 

FF Gæld til kreditinstitutter, langfristet 788,0 894,3 856,8 523,9 434,9 384,3 

FF Gæld til moderselskab 77,9 79,1 87,0 0,0 0,0 0,0 

FF Øvrige langfristede gældsforpligtelser 99,9 0,0 2,6 2,3 2,3 1,7 

FF Prioritetsgæld og anden kortfristet gæld 4,7 0,0 0,0 71,3 0,0 0,0 

FF Gæld til kreditinstitutter, kortfristet 25,9 57,2 38,2 11,6 30,7 40,1 

FF Andre gældsforpligtelser 34,1 33,2 57,3 52,5 46,5 58,2 

FF Gæld vedrørende udgået aktiviteter   0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

 Finansielle aktiver       

FA Tilgodehavender fra skat 2,6 2,9 2,4 6,7 2,3 5,1 

FA Likvide beholdninger 42,0 98,3 100,5 105,4 162,5 104,9 

        

 Investeret kapital (passiv siden) 1.081,6 1.111,6 1.058,6 1.073,7 1.043,5 1.084,4 

        

 Netto rentebærende gæld, NRBG 991,7 970,8 944,6 483,6 354,8 379,4 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 3: Reformuleret resultatopgørelse 
EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Omsætning 444.9 476.7 511.2 551.8 635.6 689.7 

Produktionsomkostninger -221.0 -227.3 -245.9 -248.1 -302.9 -313.5 

Bruttoresultat 223.9 249,4 265.3 303.7 332.7 385.2 

       

Forskning- og udviklingsomkostninger -21.5 -20.4 -20.3 -21.7 -23.9 -25.8 

Salgs- og markedsføringsomkostninger -53.2 -55.5 -55.5 -60.9 -68.4 -79.0 

Administrationsomkostninger -30.6 -33.9 -36.8 -39.9 -42.4 -47.2 

Andre driftsindtægter 2.7 2.5 2.0 1.5 4.2 4.2 

Andre driftsomkostninger  -0.7 -1.0 -0.3 -0.8 -0.5 -1.9 

EBITDA 120.7 141.0 154.4 181.9 201.7 235.5 

       

Afskrivninger -37.5 -37.5 -40.5 -42.1 -42.5 -50.5 

EBIT 83.2 103.5 113.9 139.8 159.2 185.0 

       

Finansielle indtægter 32.8 30.8 9.5 38.7 37.6 32.4 

Finansielle omkostninger -115.0 -102.0 -116.0 -105.7 -48.5 -45.1 

Nettofinansielle forpligtelser -82.3 -71.2 -106.5 -67.0 -10.9 -12.7 

       

Resultat før skat 0.9 32.3 7.4 72.8 148.3 172.3 

Selskabsskat 1.2 -17.3 -18.9 -31.8 -34.1 -41.0 

Resultat efter skat 2.1 15.0 -11.5 41.0 114.2 131.3 

Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 4: Nøgletal efter skat 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Afkastningsgrad  4,4 % -16,3 % 7,4 % 11,6 % 13,3 % 

Overskudsgrad 42,8 % 10,1 % -34,6 % 14,3 % 19,3 % 20,2 % 

Aktivernes omsætningshastighed  0,43 0,47 0,52 0,60 0,66 

       

Effektiv skattesats  -53,5 % -255,4 % -43,7 % -23,0 % -23,8 % 

Finansieringsomkostninger efter skat  -33,1 165,5 -37,7 -8,4 -,97 

Låneomkostninger/lånerente i pct.  3,4 % -17,3 % 5,3 % 2,0 % 2,6 % 

Spread  1,0 % 1,0 % 2,1 % 9,6 % 10,6 % 

ROE  13,0 % -9,0 % 11,6 % 17,9 % 18,8 % 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 5: Reformuleret pengestrømsopgørelse 
EUR mio. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 120.7 141.0 154.4 181.9 201.7 235.5 

Reguleringer 0,7 0,7 2,3 1,7 3,4 4,5 

Betalte skatter -19,2 -24,8 -19,5 -21,5 -24,9 -46,8 

Pengestrømme drift før ændringer i NWC 102,2 116,9 137,2 162,2 180,2 193,2 

Ændring i NWC:       

∆Varebeholdninger 6,3 -10,3 1,8 -13,2 -11,4 -2,4 

∆Tilgodehavender fra salg 0,0 -9,5 0,8 -9,3 -5,3 -2,5 

∆Gæld til leverandører 4,6 5,2 -0,6 12,7 5,1 6,7 

∆Andre tilgodehavender og gældsforpl. 1,1 -5,9 11,9 0,2 -7,8 -8,5 

Ændring i driftskapital i alt 11,9 -20,5 13,9 -9,6 -19,4 -6,7 

       

Pengestrømme fra driften 114,1 96,4 151,1 152,6 160,8 186,5 

Investeringer -60,4 -16,8 -26,6 -38,4 -25,8 -63,1 

Frie pengestrømme 53,7 79,6 124,5 114,2 135,0 123,4 

       

Renteindbetalinger 6,4 5,3 2,9 5,9 1,3 2,6 

Renteudbetalinger -61,8 -62,2 -48,5 -45,7 -15,2 -16,1 

Skatteskjold 13,8 14,2 11,4 10,0 3,5 3,4 

∆Gæld  -1,7 15,1 -78,7 -49,8 -56,4 -57,3 

Egne aktier 0,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 -50,9 

Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,6 -64,9 

Minoritetsinteresser, udbytte mv. -1,3 -0,7 -1,0 -0,7 -0,7 -0,6 

Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 2,3 5,5 -7,4 2,8 4,0 -1,0 

Pengestrøm fra finansiering -42,3 -22,7 -121,3 -112,6 -75,1 -184,8 

       

Årets nettopengestrøm 11,4 56,8 3,2 1,6 59,9 -61,4 

Likvide beholdninger 1. september 30,9 42,0 98,3 100,5 105,4 162,5 

Urealiseret valutakursgevinst/tab på likvidb. -0,3 -0,5 -1,0 3,3 -2,8 3,8 

Likvid beholdning 31. august 42,0 98,3 100,5 105,4 162,5 104,9 
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Bilag 6: Udviklingen i salg af læskedrikke, 2002 = indeks 100 

 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning  
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Bilag 7: Udviklingen i salg af mejeriprodukter, 2002 = indeks 100 

 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning  
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Bilag 8: Udviklingen i salg af konfekture, 2002 = indeks 100 

 

Kilde: Euromonitor samt egen tilvirkning  
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Bilag 9: p- og t-værdier til test af CAPM 

Virksomhed t-værdi p-værdi 

A.P. Møller Mærsk A-aktie -0,7105 0,4802 

A.P Møller Mærsk B-aktie -0.5959 0.5536 

Carlsberg -0.1288 0.8980 

Coloplast 2.3455 0.0224 

Danske Bank -0.8073 0.4228 

DSV 0.1094 0.9133 

FLSmidth -0.7714 0.4436 

GN Store Nord 1.6422 0.1060 

H. Lundbeck -0.0252 0.9800 

Jyske Bank -0.7775 0.4400 

Nordea 0.1434 0.8864 

Novo Nordisk 2.5332 0.0140 

Novozymes 1.5601 0.1242 

TDC -0.0602 0.9522 

Topdanmark 0.9579 0.3421 

Tryg 0.4507 0.6539 

Vestas -2.3762 0.0208 

William Demant 0.1221 0.9033 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 10: Den historiske risikofrie rente

 
Kilde: Statistikbanken.dk samt egen tilvirkning
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Bilag 11: Aktiekurs C20, Novo Nordisk og Chr. Hansen, februar 2010 = indeks 100 

 
Kilde: Bloomberg samt egen tilvirkning  
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Bilag 12: Nominel BNP, inflation og real BNP i %, Danmark 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Middelværdi 

Real BNP -0,78 % -5,67 % 1,58 % 1,10 % -0,57 % 0,84 % 1,34 % -0,31 % 

Inflation 3,40 % 1,33 % 2,30 % 2,76 % 2,41 % 2,00 % 2,00 % 2,31 % 

Nominel BNP = (1+RealBNP)*(1+Infl.) 2,59 % -4,42 % 3,91 % 3,89 % 1,83 % 2,85 % 3,37 % 2,00 % 

Kilde: www.imf.org samt egen tilvirkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.imf.org/
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Bilag 13: Resultatopgørelse, budget 
EUR mio. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 

Omsætning 765,6 838,9 910,9 979,9 1.044,3 1.107,8 1.175,1 1.246,5 1.322,5 

Produktionsomkostninger -344,5 -373,3 -400,8 -426,2 -449,1 -470,8 -493,5 -517,3 -542,1 

Bruttoresultat 421,1 465,6 510,1 553,6 595,3 637,0 681,5 729,2 780,1 

          

Forskning- og udviklingsomkostninger -29,5 -32,0 -34,7 -37,2 -39,7 -42,2 -44,7 -47,4 -50,3 

Salgs- og markedsføringsomkostninger -84,9 -92,7 -100,8 -108,5 -115,8 -122,6 -130,1 -138,0 -146,4 

Administrationsomkostninger -53,1 -57,9 -62,7 -67,2 -71,8 -76,2 -80,8 -85,7 -90,9 

Andre driftsindtægter 3,9 4,3 4,8 5,4 5,6 5,9 6,3 6,7 7,1 

Andre driftsomkostninger  -1,2 -1,3 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,3 

EBITDA 256,3 285,9 315,3 344,4 371,7 399,9 430,2 462,6 497,3 

          

Afskrivninger -45,6 -47,4 -49,0 -50,1 -51,2 -21,1 -53,3 -54,5 -55,6 

EBIT 210,7 238,6 266,3 294,4 320,5 347,8 376,8 408,0 441,7 

          

Nettofinansielle forpligtelser -13,5 -13,3 -13,2 -13,1 -12,9 -12,8 -12,6 -12,4 -12,2 

          

Resultat før skat 197,2 225,2 253,0 281,3 307,6 335,0 364,2 395,6 429,5 

Selskabsskat -49,3 -56,3 -63,3 -70,3 -76,9 -83,8 -91,1 -98,9 -107,4 

Resultat efter skat 147,9 168,9 189,8 211,0 230,7 251,3 273,2 296,7 322,1 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Bilag 14: Balance aktivsiden, budget 
Aktiver, EUR mio. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 

Langfristede aktiver 1.102,5 1.128,4 1.156,8 1.175,9 1.201,0 1.229,6 1.257,3 1.283,9 1.309,0 

Driftskapital (NWC) 11,0 6,1 6,5 7,9 9,5 9,6 9,7 10,5 11,2 

Investeret kapital (aktivsiden) 1.113,5 1.134,4 1.163,3 1.183,7 1.210,4 1.239,3 1.267,1 1.294,3 1.320,2 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Bilag 15: Balance passivsiden, budget 
Aktiver, EUR mio. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 

Egenkapital 734,9 760,1 791,1 816,8 847,3 879,9 912,3 944,9 977,0 

Rentebærende nettogæld 378,6 374,4 372,3 367,0 363,1 359,4 354,8 349,5 343,3 

Investeret kapital (passivsiden) 1.113,5 1.134,4 1.163,3 1.183,7 1.210,4 1.239,3 1.267,1 1.294,3 1.320,2 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 16: Pengestrømsopgørelse, budget 
EUR mio. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 

EBITDA 256,3 285,9 315,3 344,4 371,7 399,9 430,2 462,6 497,3 

Betalte skatter -52,7 -59,6 -66,6 -73,6 -80,1 -87,0 -94,2 -102,0 -110,4 

Pengestrømme drift før ændringer i NWC 203,6 226,3 248,7 270,8 291,6 312,9 336,0 360,5 386,8 

          

Ændring i driftskapital i alt -2,1 5,0 -0,5 -1,4 -1,6 -0,1 -0,1 -0,7 -0,8 

          

Pengestrømme fra driften 201,5 231,3 248,2 269,5 290,0 312,8 335,9 359,8 386,1 

          

Investeringer -72,6 -73,3 -77,4 -69,1 -76,3 -80,7 -81,1 -81,1 -80,7 

Frie pengestrømme 128,9 158,0 170,8 200,4 213,6 232,1 254,8 278,8 305,4 

          

Skatteskjold 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 

∆Gæld  -0,8 -4,2 -2,1 -5,3 -3,8 -3,8 -4,6 -5,3 -6,2 

Årets nettopengestrøm 118,0 143,8 158,8 185,3 200,1 218,7 240,7 264,1 290,0 

          

Udbytte 118,0 143,8 158,8 185,3 200,1 218,7 240,7 264,1 290,0 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
 


