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Executive summary 

This thesis concerns the valuation of Danisco A/S. It concerns whether or not the stock was 

traded at a fair price, when the shareholders accepted the bid from the American company 

Dupont A/S of 700 danish kroner for each share. 

I completed a strategically analysis of the business Danisco in the perspective and level of 

micro macro. I found that, they hold a strong position in their segments, and are either the 

market leader or second to that, with a portfolio of innovative products that can meet the 

challenging demand of the future. 

I also finished a financial analysis that stated a healthy core business, which has given the 

shareholders some fairly good returns over the last five years. 

The strategically and financial analysis was then used to budget the future of Danisco, as if it 

was to stay as a stand alone business. The result was that Danisco also in the future would be 

a healthy business, with some fairly nice key ratios, and would provide the shareholders with 

some added value and therefore some reasonable returns. 

The last Chapter was to use the budget, and transform it through economic models to a 

valuation of the firm. On the path to determine the value, I was to find out the weighted cost 

of capital for Danisco, and to do that I determined the risk of investing in Danisco. 

To establish the value of Danisco I used the economic models of DCF and EVA. Since it was 

impossible to find an exact comparison to Danisco, multiples were dropped as a valid 

valuation method. 

After the finding of the value I investigated the sensitivity of the result, by changing two 

parameters. One of the estimates I was changing, was the WACC, and the other was the 

terminal growth rate of the valuation models. The result was a fairly sensitivity in the value 

when changing these estimates, but my conclusion stands uncorrected. 

 

The thesis concludes, that the shareholders of Danisco were right to accept the bid from 

Dupont, as I found the share to be overstated by the market. Duponts was overbidding the 

price by 25 pct. relative to the market, but according to the thesis analysis it was overbid by 

39,7 pct. This is a fairly good return, and the recommendation would be to accept the offer.   
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1. Indledning 

En aktiekurs på et børsnoteret selskab, er en afspejling af hvad markedet vurderer 

virksomheden er værd. 

Som professionel investor i en virksomhed, bør man lave en kalkule af hvad man mener 

virksomheden er værd.  

I denne kalkule indgår en masse antagelser, hvoraf de vigtigste er virksomhedens fremtidige 

evne til at gererer et afkast af den investerede kapital. Desuden skal man generere et budget, 

samt et mål for den risiko der er vedhæftet både branchen som virksomheden opererer i, men 

også risiko ved virksomheden selv(hvis den skiller sig ud fra branchen generelt).  

Når et aktieselskab kommer med nye informationer, skal analytikeren hurtigt finde ud af 

hvilke konsekvenser det vil have for aktiens værdi. Det er markedets samlede vurdering der 

kommer til at afspejle markedsprisen, ud fra de fælles tilgængelige informationer der er. Alle 

har de samme informationer om selskabet. 

I en gennemarbejdet og grundig analyse, skal analytikeren som tidligere skrevet igennem en 

række antagelser. Der er forskellige begrundelser og tanker bag disse antagelser, der gør én 

værdiansættelse bedre end den anden. To uafhængige investorer vil i virkeligheden ofte gøre 

brug af den samme model, men vil nå frem til vidt forskellige resultater, på grund af 

forskellige antagelser. Der findes derfor forskellige anbefalinger til den samme aktie, 

afhængig af hvilket analyseinstitut man anvender. 

Ligesom de fleste andre børsnoterede selskaber, har Danisco A/S (herefter Danisco) aktiekurs 

været inde i en turbulent periode, hvor vi har set store udsving i aktiekursen inde for blot få år. 
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Figur 1.1 Kursudviklingen på OMXC20 og Danisco A/S 
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Som det ses ud fra grafen steg Danisco aktien voldsomt i starten af januar, og lå nogenlunde 

konstant omkring de 660 kr. pr. aktie. Det skyldes, at den amerikanske virksomhed Dupont 

afgav det første købstilbud til Daniscos aktionærer på 665 kr. pr. aktie. Daniscos bestyrelse 

anbefalede aktionærerne at accepterer tilbuddet. 

Den 17. februar var der kun 6 pct. af aktionærerne der havde accepteret buddet på 665 kr. pr. 

aktie, og man forlængede derfor buddet af to omgange frem til den 29. april 2011. 

Da der efter forlængelsen stadig ikke var opbakning fra aktionærerne, forhøjede man buddet 

til 700 kr. pr. aktie og en gennemførsel af opkøbet ved en tilslutning på 80 pct. fra 

aktionærerne i stedet for 90 pct. Tilbuddet løb til den 13. maj, og Dupont fik over 92,2 pct. af 

aktionærernes tilslutning, og kunne dermed tvangsindløse de sidste aktier. Herefter blev 

Danisco afnoteret fra Københavns fondsbørs. 

For at se tidslinje for opkøbet af Danisco, henvises til bilag 1. 

Det vil være aktuelt at lave en strategisk analyse og værdiansættelse af Danisco for at se om 

de 700 kr. pr. aktie var et godt tilbud til aktionærerne fra amerikanske Dupont, eller om det 

var for billigt.  
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1.1 Valg af virksomhed 

Jeg har valgt at lave en strategisk analyse og værdiansættelse af Danisco, da jeg finder den 

yderst aktuel. Det skyldes flere ting. Den første er, at de inden for de seneste år er gået væk, 

fra det der i mange år, ansås at være deres kernekompetence.  

Danisco har solgt deres sukkerdivision fra, og koncentrere sig nu om produktion af enzymer. 

En anden og mere primære grund til at jeg valgte at skrive om Danisco, er det førnævnte bud 

fra amerikanske Dupont der blev accepteret i maj 2011. Nogle investorer kritiserede det andet 

bud på 700 kr. pr. aktie for at være for lavt, men det fik dog ikke lige så meget kritik som det 

første bud på 665 kr. 

Det vil derfor være meget interessant at lave min egen analyse og værdiansættelse af Danisco. 

Analysen og værdiansættelsen vil foregå ud fra offentlige tilgængelige materialer for at 

afspejle den enkelte analytikers informationstilgængelighed. 

 

1.2 Problemformulering 

 Som overordnet problem vil jeg igennem min analyse af Danisco søge svar på spørgsmålet. 

Hvad er værdien af Daniscos aktie pr. 1. maj 2011, og var det attraktivt for Daniscos 

daværende aktionærer at takke ja til Duponts bud på 700 kr. pr. aktie? 

Det finder jeg relevant, da der blandt kritikere er forskellige meninger om hvorvidt det er et 

attraktivt tilbud til aktionærerne eller ej.  

For at besvare dette spørgsmål, vil jeg undervejs i min analyse lave en strategiskanalyse, hvor 

jeg søger svar på følgende spørgsmål. 

Hvilke samfundsmæssige samt branchemæssige påvirkninger vil influere 

på Daniscos evne til at generere afkast til aktionærerne? 

Som alle andre virksomheder blev Danisco også ramt af den finansielle krise der så dagens 

lys i 2008, og jeg finder det relevant at undersøge hvor meget, og hvordan Danisco blev ramt 

af denne globale krise. Det vil således give et indblik i hvor Danisco risikomæssigt, er særlig 

eksponeret og sårbar. 

Dernæst vil jeg reformulere Daniscos regnskaber ved hjælp af en regnskabsanalyse, med det 

formål at frasortere ”støj” i regnskaberne, og herudfra beregne nøgletal, for at vurderer 

Daniscos hidtidige indtjeningsevne mv. 
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Hvordan har Daniscos evne til at generer afkast til aktionærerne været historisk?  

Dette vil give en forståelse af, hvad ejerne af virksomheden rent faktisk har fået for deres 

investering i form af nøgletal fra selve kerneforretningen som den ser ud i dag. 

Herfra vil det være naturligt at analysere på, hvordan Daniscos fremtid vil se ud, og det vil jeg 

opnå ved at opstille budgetter for fremtiden. 

Hvordan ser Daniscos evne ud til at generere afkast til aktionærerne i fremtiden? 

Der vil jeg ud fra mine budgetforudsætninger se på, hvilken indvirkning det får på centrale 

nøgletal, også set i forhold til de historiske præstationer. 

Dette vil føre mig over i selve værdiansættelsen, som tager udgangspunkt i budgetteringen, og 

hvor jeg vil fastlægge ejernes afkastkrav, samt Daniscos risikoprofil. 

Hvad er Daniscos kapitalomkostninger, og hvorledes ser deres risikoprofil ud i 

forhold til den vi ser på markedet?  

Dette er et yderst relevant spørgsmål, da Danisco som tidligere skrevet, netop har ændret 

forretningsstrategi, og blandt andet ikke længere er eksponeret overfor råvarepriser på sukker, 

som de har været før i tiden. Endvidere vil man her kunne se dokumentation for, om 

kerneforretningen indtil nu har kunnet indfri afkastkravet fra ejerne, ved at sammenligne med 

nøgletallene, som jeg finder i regnskabsanalysen. 

 Til sidst vil det være relevant at vurdere, hvor følsom min analysemodel vil være. Enten ved 

en ændring i ejernes afkastkrav, eller en ændring i Daniscos fremtidige vækstpotentiale set i 

forhold til de værdier jeg er kommet frem til i min analyse. Det vil sige, at jeg vurderer 

følsomheden på nogle af de budgetforudsætninger, jeg anvender til udarbejdelse af budgettet. 

 

1.3 Afgrænsning 

 Jeg vil i mine undersøgelser udelukkende analysere Danisco ud fra en investors synsvinkel, 

og dermed kun benytte information, der er tilgængelig for offentligheden.  

Ved kun at benytte offentlig tilgængelig information, kan der givetvis være synergier som 

amerikanske Dupont kan udnytte, som ikke vil indgå af denne analyse. Det skyldes at Dupont 

højst sandsynligt har fået interne informationer via deres due dilligence, som enhver 

opkøbsvirksomhed vil gennemføre før de fremkommer med et bud. 
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Det vil man gøre, for at få et indblik i virksomhedens interne produktion og processer. Dupont 

vil i sin due dilligence af Danisco og dens interessenter have undersøgt dette grundigt, da de 

også har aktionærer som de repræsenterer, og som selvfølgelig ønsker yderligere afkast på 

deres investering. 

Jeg vil desuden i regnskabsanalysen tage udgangspunkt i de sidste fem regnskabsår. Jeg vil så 

vidt det er muligt analysere Danisco uden at medtage sukkerdivisionen, da den i dag er solgt 

fra, og derfor ikke skal medregnes og analyseres i den fremtidige budgetlægning, som min 

regnskabsanalyse har til formål at understøtte. 

For at komme i dybden med analysen af Danisco, finder jeg det nødvendigt at afgrænse mig 

fra at lave en dybdegående analyse af den amerikanske virksomhed Dupont, som har afgivet 

købstilbud på Danisco.  

Årsagen hertil er, at kritikkerne af opkøbet, argumenterer med, at det er selve Daniscos 

potentiale som gør at de vurderer buddet er for lille, og ikke at de mener Daniscos aktionærer 

skal have større del i eventuelle cost-synergier, som Dupont tænkes at kunne udnytte. Det vil 

sige, at hvis man ser på Daniscos rene værdi uden cost-synergier, mener kritikerne at 

virksomheden er mere værd end Duponts bud. 

Læseren af denne afhandling, forudsættes at have kendskab til de i opgaven nævnte teorier og 

modeller som indgår i undervisningen på cand.merc. FIR studiet. Der vil derfor kun i 

begrænset omfang blive redegjort for de anvendte modeller og teorier. 

Alle beløb i opgaven er opgjort i løbende priser, medmindre andet er tydeliggjort. Der er 

således som udgangspunkt ikke taget højde for inflation. 

I analysen vil jeg gå fem regnskabsår tilbage, og vil værdiansætte Danisco A/S pr. 1. maj 

2011. Al efterfølgende information vedrørende Danisco vil derfor ikke blive behandlet i 

denne opgave. 

På grund af salget til Dupont har jeg ikke haft adgang til det endelige årsregnskab for 

2010/11. Jeg har i min analyse og budgetår derfor taget udgangspunkt i årsrapporten fra 

2009/10, og budgetteret mig frem til 2010/11 og de efterfølgende budgetår. Øvrige 

analytikere på markedet, har dog heller ikke haft adgang til regnskabet fra 2010/11. 
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Jeg afgrænser mig endvidere fra, at benytte andre værdiansættelsesmodeller end DCF- og 

EVA-modellen. Det skyldes, at disse modeller er enestående på grund af, at de tager højde for 

Daniscos virksomhedsspecifikke risiko, samt deres regnskabspraksis og kapitalstruktur. Det 

har været umuligt at finde en virksomhed der ligner Danisco, og jeg har derfor valgt ikke at 

benytte multipler som værdiansættelsesmodel. 

 

1.4 Model og Metodevalg 

 Jeg vil i det følgende redegøre for de metodevalg jeg har foretaget i forbindelse med 

udarbejdelsen af afhandlingen. 

1.4.1 Undersøgelsesdesign 

  Undersøgelsesdesignet er den konkrete kombination af fremgangsmåder, der er anvendt til at 

indsamle og bearbejde data. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at den dokumentation, som jeg 

herved opnår, er i stand til så utvetydigt som muligt at sikre en besvarelse af det eller de 

oprindelige spørgsmål, undersøgelsen skulle besvare.
1
  

Her beskrives og retfærdiggøres altså hvorledes undersøgelsen er grebet an, idet design 

afgøres bl.a. af følgende faktorer:  

 spørgsmål, der ønskes besvaret og hvorledes de bedst vil kunne besvares  

 Konteksten – herunder mulighederne for adgang til informationer, tids- og 

ressourcemæssige begrænsninger etc. 

Jeg har som undersøgelsesdesign valgt casestudiet, da det giver mulighed for at kombinere 

forskelligartede kilder, der interagerer i undersøgelsen, og som derigennem gør det muligt at 

opnå en forståelse for et komplekst problem eller situation. Et casestudie karakteriseres ved 

blandt andet at være en empirisk undersøgelse: 

 som belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer 

 hvor grænserne mellem fænomenet, og den sammenhæng hvori det  

indgår, ikke er klart og indlysende og 

 hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning  

af fænomenet
2
 

                                                 
1
 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, 3. udg. 2005, s. 103 

2
 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, 3. udg. 2005, s. 112 
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Min undersøgelse omfatter en værdiansættelse af én organisation (Danisco A/S), hvorfor jeg 

vil betegne det som et single casestudie. 

1.4.2 Dataindsamling 

 Ved et casestudie er der flere muligheder for indsamling af data, men som tidligere nævnt vil 

jeg benytte det allerede tilgængelige materiale, der er offentliggjort til markedet. Dette er 

informationer, som Danisco er forpligtiget til at afgive da det er et børsnoteret selskab, og 

derfor er underlagt aktieselskabsloven.  

Det vil således blive betegnet som sekundære data jeg benytter, da det ikke er mig selv, eller 

på min ordre, at data bliver indsamlet.  

Hvis det var tilfældet, så havde der været tale om primær dataindsamling. Selvom jeg ikke 

havde lavet min afhandling, ville Danisco stadig være forpligtiget til at indberette et 

årsregnskab hvert år.  

Det er dermed allerede eksisterende data jeg benytter, og typen af data er hovedsagligt 

kvantitative, men dermed ikke sagt, at de ikke også er kvalitative. Der foreligger en stor 

mængde kvalitativt data i Daniscos årsrapporter, blandt andet i form af forklaringer på 

regnskabstal, og til dels fremtidsudsigter. 

Normalt når man laver et casestudie, ville man kunne diskutere om sekundære data er 

tilstrækkeligt til at belyse et problem i en organisation eller virksomhed. Men netop til mit 

formål, er det vigtigt, at jeg ikke har inside information, og dermed har en viden som 

markedet ikke besidder.  

Hvis jeg derimod skulle lave en optimering af interne processer, eller en optimering af 

forsyningskæden i det hele taget, ville det være en nødvendighed selv at indsamle data, 

hvorfor man i de tilfælde, både ville benytte sekundær og primær data. 

 

1.5 Kildekritik 

 Jeg har i min analyse taget udgangspunkt i de offentlige tilgængelige årsrapporter fra 05/06 

til 09/10. Reliabiliteten af de indsamlede data kan anfægtes, da det er virksomheden selv der 

har produceret dem. Dette søger jeg dog at ændre, ved at reformulere og reklassificere 

regnskaberne, således jeg til sidst står med det ”rene” regnskab, hvor al unødig støj er sorteret 

fra. Det er en vigtig pointe, da det er afgørende, at afhandlingens grunddata er pålideligt og 

retvisende for virksomhedens værdi.  



12 

 

Ydermere har jeg antaget at Danisco følger de regnskabsmæssige retningslinjer der er pålagt 

børsnoterede virksomheder, hvorfor kravet til deres datakvalitet vil være strengere, end hvis 

de havde været unoterede. Det vil sige at myndighederne og eksterne revisorer også forholder 

sig kritisk til deres dataproduktion, hvilket kun vil højne kvaliteten. 

Jeg har endvidere selv fundet litteratur ved hjælp af internettet, og vurderet undervejs hvorvidt 

jeg fandt det pålideligt. Såfremt jeg ikke har tiltro til nogle af artiklerne, deres forfattere, eller 

enkeltstående holdninger, fremhæver og kritiserer jeg det undervejs.  

  

1.6 Struktur 

 Jeg vil indlede rapporten med en beskrivelse af virksomheden Danisco. Det vil blive et 

indblik i Daniscos historiske udvikling, både hvad angår ejerforhold, markedsforhold, 

brancheforhold, ledelsesforhold, økonomiforhold, og ikke mindst de organisatoriske forhold. 

Det er vigtigt at se hvordan virksomheden historisk har udviklet sig, men endnu vigtigere er 

det, at se hvordan virksomheden så ud på det tidspunkt hvor Dupont afgav sit bud, og hvilke 

strategiske udfordringer de bevæger sig imod.  

Dermed vil jeg i rapporten få en flydende overgang til et afsnit med strategisk analyse, der 

netop har til formål at afklare Daniscos strategiske udfordringer herunder Daniscos 

konkurrencesituation.  

I den strategiske analyse vil jeg benytte forskellige modeller, men vil tage udgangspunkt i 

Porters five forces. Efter den strategiske analyse, vil jeg foretage en regnskabsanalyse, som i 

sin enkelhed vil udmunde i en reformulering af Daniscos regnskaber med det formål at 

frasortere eventuel støj.  

Ved hjælp af nøgletal udregnet fra de reformulerede regnskaber, vil jeg få et overblik over 

hvordan virksomheden har udviklet sig økonomisk de sidste 5 år. 

På basis af den historiske udvikling, og den strategiske analyse, vil jeg i et afsnit om 

budgettering give mit bedste bud på hvordan jeg mener Daniscos fremtid ser ud(eksklusiv 

synergier med Dupont).  

Det vil være budgettet, der til sidst vil lægge fundament til afsnittet, hvor selve 

værdiansættelsen finder sted. Det vil være med udgangspunkt i economic value added, samt 

det fremtidige frie cashflow for budgetårene samt for terminalværdien.  
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Værdiansættelsen vil blive fulgt op af et afsnit, der viser hvor følsom min værdiansættelse er, 

i forhold til nogle antagelser jeg har gjort mig i løbet af afhandlingen. Der er ligeledes i 

afhandlingen indført afsnit med sammenfatninger, og det vil munde ud i nogle konkrete svar 

på de spørgsmål jeg har formuleret i problemformuleringen. 

For at give et mere visuelt billede af den ”røde” tråd igennem opgaven har jeg lavet følgende 

figur. 

Figur 1.6.1 Rapportens struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kilde: egen tilvirkning  

 

2. Introduktion af Empiri 

2.1 Historie 

Danisco eller ”De Danske Sukkerfabrikker A/S” blev stiftet i 1872, med det formål at 

omdanne sukkerroen til sukker i de danske hjem. I 1989 blev Danisco fusioneret med ”De 

Danske Spritfabrikker”, samtidig med de blev noteret ved fondsbørsen, og blev dermed til 

konglomeratet Danisco A/S. I 1999 solgte de ”De Danske Spritfabrikker” fra, og erhvervede 

sig et finsk selskab, og blev derved ejer af 42% af enzymproducerende Genencor. I 2005 blev 

Genencor fuldt ejet af Danisco.  

Introduktion af Danisco 

Strategisk analyse Regnskabsanalyse 

Budgettering 

Værdiansættelse 

Konklusion 
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Siden 2005 er det gået stærkt for Danisco. De har i en joint venture med Dupont produceret 2. 

generations bioethanol og sammen med Goodyear udviklet et alternativ til oliebaseret 

dækproduktion ved hjælp af et enzym kaldet ”Biolsoprene”. 

For at vise den klare strategi, valgte man på generalforsamlingen i august 2008 at frasælge 

sukkerdivisionen. Salget blev gennemført i marts 2009
3
. Det medførte at ledelsen nu kunne 

fokusere på områderne inde for udviklingen af enzymer samt ingredienser. 

 

2.2 Ejerforhold og Ledelse 

Daniscos aktie var noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og havde den 30. april 2010 

en kurs på 407 kr. mod 186 kr. pr aktie året før. Dette er en stigning på 119 pct. på bare et 

regnskabsår. I samme periode ser vi at markedet, i form af det danske OMXC20, er steget 

50 pct. Begge stigninger er eksklusive udbyttebetalinger
4
.  

Det at Danisco ”slår” markedet så voldsomt, er en indikation af, at aktionærerne har været 

yderst tilfredse med den måde Danisco er blevet kørt på af ledelsen. Det er dog også en 

indikation af, at Danisco ikke har været ramt lige så hårdt af finanskrisen som de øvrige 

virksomheder i C20-indekset.  

Det ses af figur 1.1 i indledningen, hvor kursen på Danisco pænt følger C20-indekset før 

finanskrisen indtrædelse på aktiemarkedet i 2008. Efterfølgende outperformer Danisco aktien 

C20-indekset hvis man, i figuren, ser fra datoen 19.02.2009 og frem hvor både C20 og 

Danisco har et vendepunkt i kursen. 

Som det ses af figur 2.2.1, ses det at ejerstrukturen fra april 2009 til april 2010, er gået mod en 

forøgelse af de professionelle investorer, men i særdeleshed også mod at bestå af flere 

udenlandske investorer. 

ATP var den aktionær med størst ejerandel i Danisco, med en ejerandel på bare 5,1 pct.. Ud af 

47.500 navnenoterede aktionærer, er der altså kun én der ejer mere end 5 pct. i denne periode. 

Dermed består Daniscos ejere hovedsaligt af små aktionærer der hver ejer en lille andel af 

selskabet. 

 

                                                 
3
 Kilde: www.danisco.dk 

4
 Kilde: Daniscos årsrapport 2009/10 
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Nedenstående figur viser fordelingen af investorer, men i månederne fra januar til maj, fik 

Danisco en ny storinvestor der ikke indgår i figuren. Kapitalfonden Elliot Associates, opkøbte 

godt ti pct. af aktierne i Danisco
5
 med det formål at presse prisen op hos Dupont, og derved 

opnå en kortsigtet gevinst. 

Figur 2.2.1 Ejerstruktur 

 

% 30. april 2009 30. april 2010 Ændring

Professionelle investorer 72 75 3

Private investorer 28 25 -3

I alt 100 100

Udenlandske investorer 38 49 11

Danske investorer 62 51 -11

I alt 100 100  

Kilde: Daniscos årsrapport 2009/10   

Ledelsen er som i de fleste andre danske aktieselskaber todelt. Den øverste ledelse er 

bestyrelsen, som i Daniscos tilfælde bliver valgt i to år ad gangen. Ved generalforsamlingen 

2010 har bestyrelsen indstillet en vedtægtsændring så medlemmerne, der vælges af 

generalforsamlingen, kun sidder i en etårig periode, før de skal genvælges. Daniscos 

bestyrelse, består i øjeblikket af otte medlemmer, hvoraf seks af medlemmerne er valgt på 

generalforsamlingen, og to af dem er valgt af medarbejderne i Danmark. 

Et bestyrelsesmedlem i Danisco må gerne eje Danisco aktier, men de bliver ikke aflønnet med 

aktier. De får i stedet et årligt vederlag for deres arbejde. Dette blev jeg en anelse overrasket 

over, da jeg finder det fornuftigt at aflønne sin bestyrelse med aktier, således at aktionærerne 

er sikre på bestyrelsen varetager deres interesser til fulde. 

Direktionen består af en administrerende direktør i Tom Knutzen, samt en koncerndirektør, 

CFO i Søren Bjerre-Nielsen. Tom Knutzen har været administrerende direktør i Danisco siden 

2006 og Søren Bjerre-Nielsen har været CFO siden 1995.  

Direktionens vederlag består af en fast årlig gage. Derudover bliver der etableret 

incitamentsprogrammer for direktionen for at give den incitament til at varetage 

aktionærernes interesser. Ud fra disse incitamentsprogrammer kan direktionen få bonus samt 

optioner ud fra hvilke det er muligt at fordoble deres årlige gage. 

 

                                                 
5
 Se bilag 1A 
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2.3 Forretningsområder 

Figur 2.3.1: Organisationsdiagram 

 

Kilde: www.danisco.dk 

2.3.1 Food ingredients 

Food ingredients står for 2/3 af Daniscos koncernomsætning, og som det ses af ovenstående 

organisationsdiagram, fordeles denne på tre divisioner i Enablers, Cultures og Sweeteners. 

Fælles for dem er at de har kontakt til, og samarbejder med fødevareproducenter i hele 

verden. De vigtigste områder indbefatter iscreme, kosttilskud, tyggegummi, konfekture og 

mejeri- og bageriprodukter.  

Enablers 

Denne division producerer blandt andet emulgatorer, der gør at man kan binde olie og vand 

sammen. Dette bringer mange fordele med sig. Blandt andet kan det forlænge levetiden af 

fødevarerne, samt ændre konsistensen af en fødevare. Et eksempel på sidstnævnte kan være 

is, som kan udskæres selvom den lige har forladt fryseren, hvor man uden emulgatoren blev 

nød til at lade den stå et stykke tid. 

Enablers står for 42% af koncernomsætningen, med en organisk vækst på blot 2%, og en 

EBIT-magin der er steget 4,5 procentpoint til 16,2%. Denne stigning skyldes flere faktorer. 

De væsentligste kan nævnes som, bedre produktmix, omkostningsbesparelser og ikke mindst 

logistiske forbedringer. 
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Cultures 

Cultures divisionen producere blandt andet culturer, der hjælper på smagen af nogle 

produkter. Det kan være man vil holde en bittersmag ude af et produkt. I stedet for at holde en 

type smag ude af produktet, kunne det tænkes der var en type smag man ville fremme. Mange 

af de culture Danisco producerer, har endda den følgevirkning, at slutprodukterne bliver 

sundere for slutbrugeren. 

Cultures står for 15% af koncernomsætningen og EBIT-margin på divisionen er steget til 

19%, som følge af blandt andet et mere positivt produktmix. 

Man har i året 2009/10, haft en organisk vækst på 10% på Cultures. For at imødekomme den 

stigende efterspørgsel, har man valgt at investere 60 mio. euro til yderligere 

kapacitetsudvidelser. 

Sweeteners 

Sweeteners er produktion af sødemidler, som xylitol, frugtose og litesse. De bliver produceret 

ud fra naturlige råvarer som for eksempel mælkesukker og træ, og medføre at 

befolkningsandelen som lider livsstilssygdomme såsom fedme og diabetes, forhåbentlig bliver 

mindre. Som man kan se i bilag 2(figur 2A.1), er antallet i befolkningen med konstateret 

diabetes 2, stærkt stigende, også når man sammenligner med den generelle befolkningsvækst i 

det hele taget. 

Sweeteners divisionen står for 10% af koncernomsætningen, men med en negativ organisk 

vækst på 6%. Der er for dette produkt, en særdeles dårlig EBIT-margin, som ligger på 1,2%. 

Der er i 2009/10 gjort flere tiltag for at forbedre denne margin, hvilket indbefatter 

omkostningsreducering ved at reducerer medarbejderstaben, samtidig med 

effektiviseringstiltag. 

2.3.2 Industrielle Enzymer – Genencor 

Enzymer er proteiner, der lever i alle levende celler, og fungerer som katalysatorer for de 

kemiske reaktioner der sker i cellerne. Man kan derfor udskille enzymerne eller kopiere dem, 

med formål at benytte dem i de moderne industrier. 
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Enzymer er naturlige stoffer. I Genencor udvikler man dem til blandt andet, at forbedre 

vaskeevnen når man gør rent og vasker tøj. Det medfører at man mindsker den miljømæssige 

belastning, der er ved at forbruge for mange kemikalier, men også at man spare energi og 

penge ved at vaske ved lavere temperaturer. Man skønner at man kan spare op imod 50 pct. på 

vandforbrug, og opnå en energireduktion på 40 pct..
6
 

Et andet område Genencor markerer sine enzymer på er i dyrefoderbranchen. De har ved 

hjælp af enzymer mindsket foderomkostningerne, og gjort fodret bedre i den forstand, at 

udbyttet af slutproduktet er af bedre kvalitet. Igen kommer den miljømæssige vinkel på, da 

man kan lave foder der fordøjes bedre af dyrene, og som følgevirkning udleder færre 

metangasser. 

Et tredje område jeg finder det vigtigt at nævne er, at Danisco, sammen med amerikanske 

Dupont, har udviklet andengenerations bioethanol, som er udviklet til at erstatte behovet for 

det enorme brændstofforbrug vi ser i dag.  

Desuden har Genencor udviklet enzymer til førstegenerations bioethanol og har oplevet en 

gennemsnitlig vækst på 25 pct. om året ved salg af disse enzymer. Der blev i 2009 produceret 

315 mio. tønder, og væksten på markedet er stor. Førstegenerations bioethanol reducerer 

CO2-udslippet med 50 pct. i forhold til benzin. Endvidere mindskes afhængigheden af de 

mellemøstlige olielande, da ethanolen bliver udvundet fra sukker. 

I december 2009 indgik Danisco et 50/50 joint venture med Dupont, og begyndte at udvinde 

andengenrations bioethanol, som er ethanol der er udvundet fra majskolber. I januar 2010 

indfriede de et af verdens første bioraffinaderier til cellulosebaseret ethanol i Tennessee. 

Et andet vigtigt samarbejde som Danisco/Genencor er gået ind i, er med dækproducenten 

Goodyear. De har udviklet Biolsoprene, som skal erstatte isopren, der normalt anvendes til 

produktion af dæk.  

Biolsoprene er en bæredygtig genvej, til at gøre dæk til et biobaseret produkt. Dette 

samarbejde medførte at Goodyear i 2009, kunne fremvise tre konceptdæk til FN´s 

klimakonference, der er produceret af biobaseret syntetisk gummi.  

Det medførte at Goodyear året efter modtog den prestigefyldte pris ”Environmental 

achievement of the year”. Projektet er stadig i en pilotfase. Med enkelte teknologiske 

fremskridt forventes det at videreføreres til en kommerciel fabrik. 

                                                 
6
 Kilde: Daniscos årsrapport 2009/10 
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Fælles for mange af ovenstående projekter er, at der både fra befolkninger og stater, er stor 

opbakning til at industrien som en helhed bliver mere bæredygtig. Det skyldes til dels den 

miljødebat vi har set over de sidste mange år, men også en generel erkendelse af, at verdens 

efterspørgsel efter olie er stigende
7
, og at vi har ikke uendelige lagre af olie liggende i 

undergrunden. Endvidere er der politiske elementer indblandet. Europa vil helst ikke være 

afhængig af naturgas fra Rusland, ligesom USA, heller ikke vil være afhængig af olie fra 

mellemøsten. 

Genencors omsætning tegnede sig for 33% af den samlede koncernomsætning i 2009/10. 

EBIT-marginen steg med 3,8 procentpoint til 14,8% i forhold til året før. Det skyldes et bedre 

produktmix samt produktivitetsforbedringer. 

 

2.4 Økonomi 

2009/10 har været et godt år for Danisco. De nåede dette år en intern finansiel milepæl, ved at 

opnå en EBIT-margin på 16,2%. Koncernens vækst som helhed, har på året været 6%, og 

dette kan tildeles Cultures, Enablers og Genencor, mens Sweeteners har trukket i den negative 

retning. 

Figur 2.4.1 Udvikling i koncernen 
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Kilde: Daniscos årsrapporter  

 

                                                 
7
 Se bilag 2A, figur 2A.2 
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Som det ses af ovenstående figur, har Danisco ligesom de fleste andre virksomheder og 

brancher, været mærket af finanskrisen de senere år. Til trods for en faldende omsætning, har 

de formået at øge deres EBIT-margin.  

Danisco har i den svære periode, formået at se indad, og sat sig klare mål for hvad deres 

margin skal være, samt ikke mindst evnet at nå dem. Den bedre EBIT-margin skyldes 

produktivitetsforbedringer, et bedre produktmix, samt mindre volatile råvare- og 

energiomkostninger. 

Danisco er en international virksomhed, og de er derfor eksponeret over for 

valutakursændringer. Som det kan ses på figur 2.5.1, er Nordamerika det største marked som 

Danisco er eksponeret overfor næstefter Europa.  

Da euroen, på grund af dansk fastkurspolitik, ikke bevæger sig nævneværdigt, er det den 

amerikanske dollar, som er mest volatil i forhold til den danske krone, og dermed er den 

største valutarisiko som Danisco har. Et fald i USD, vil medføre et fald i Daniscos 

egenkapital. Jeg vil berøre emnet nærmere i den strategiske analyse. 

 

2.5 Markedet 

Danisco er en international virksomhed, og er repræsenteret i større eller mindre grad i hele 

verden. 

Figur 2.5.1 Geografisk fordeling af omsætning 
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Der har globalt været positiv vækst på alle markeder, bortset fra Danmark der er gået lidt 

tilbage. Asien og stillehavsområdet har endog haft en stærk vækst til trods for en sløv start på 

regnskabsåret. Det skyldtes at de indirekte blev ramt af sidste års melaminskandale, hvor 

53.000 kinesiske børn blev syge af at drikke modermælkserstatning, der var lavet af noget 

pulver indeholdende farlige mængder melamin. Dette ser dog ud til, nu at være et kedeligt, 

men overstået kapitel. 

Ovenstående figur viser at Europa er Daniscos største marked, der samlet (inkl. DK) står for 

ca. 36,5% af omsætningen. Skarpt efterfølgende ligger Nordamerika med næsten 30%, og på 

en tredjeplads ligger Asien og stillehavsområdet med 17,5% af den samlede omsætning.  

Latinamerika står for ca. 10% af omsætningen, men Danisco forventer at væksten i specielt 

Brasilien kommer til at være større her end resten af verden, hvorfor Danisco også for nylig 

har foretaget yderligere investeringer i denne verdensdel. 

Det globale marked for fødevareingredienser vurderes, af Danisco selv, til at vokse med ca. 3-

5% om året, og har en størrelse på 24 mia. US-dollar. Det område Danisco opererer indenfor, 

vurderes til at have en størrelse på 10 mia. US-dollar.  

Danisco er, hvis ikke den største spiller, så en af de største spillere inden for deres område. 

Selvom fødevareingredienser er et forholdsvist diversificeret marked, er det et kompetitivt 

marked med konkurrenter som omfatter Cargill, Kerry, Huber, Cognis, Chr. Hansen og ABF. 

Danisco er også eksponeret overfor det globale marked for enzymer. I 2008 vurderedes det at 

dette marked havde en størrelse på 2,9 mia. US-dollar, og voksede med ca. 3% i 2009. 

Daniscos Genencor, og Novozymes menes at servicere 70% af dette marked tilsammen. 

Genencors største konkurrent er dermed Novozymes. Af andre konkurrenter kan nævnes 

DSM, AB Enzymes og Amano.  

 

2.6 Vision og Mission og strategi 

Daniscos fremtidige udfordringer befinder sig primært inden for Rresearch and 

Development(R&D), hvor det handler om primært at være på forkant med udviklingen og 

teknologien. Det er derfor heller ikke uden grund at Danisco netop inden for R&D har stadigt 

stigende investeringer, og øger virksomhedens patentportefølje. 
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”Becoming first choise”, er en strategi udviklet i regnskabsåret 2008/09, der har til formål at 

fokusere Daniscos innovationsstrategiproces således at når en kunde søger en løsning til en 

udfordring de har, vil de først spørge Danisco, frem for deres konkurrenter. I 2009/10, gik 

man skridtet videre, og oprettede ”Market Driven Innovation”, med det formål at forbedre 

innovationsprocessen og fokusere på kunders og forbrugerens aktuelle, men også fremtidige 

behov.  

Det handler, for Danisco, om også at udspørge medarbejderne som forbrugere, og ligeledes 

høre på deres løsningsforslag. 

Der er 6.800 medarbejdere i Danisco, og ved hjælp af videnstyring kan man hurtigt starte et 

projekt med de medarbejdere der har de rigtige kompetencer i forhold til det specifikke 

projekt. Dette kan lade sig gøre fordi man registrere medarbejdernes kompetencer. 

Daniscos vision er: 

At blive ”first choice” som leverandør af biobaserede  

ingredienser til den globale industri”
8
 

Altså at få en biobaseret økonomi ved anvendelse af jorden. Ikke bare for fødevare, men også 

for kemikalier, materialer og brændstoffer. Målet er at optimere brugen af råvare så udbyttet 

bliver størst muligt, og på en bæredygtig måde. 

Deres mission er: 

At hjælpe vores kunder med at forbedre deres konkurrenceevne gennem innovative 

bæredygtige og biobaserede ingrediensløsninger, der imødekommer markedets 

 krav om sundere og sikre produkter
9
 

Som det fremgår af deres mission, er det ikke blot en mission for Danisco at få kunder, men 

de søger tætte relationer og et godt samarbejde. Dette er med formålet at bevare kunden i 

fremtiden, men også for at forstå og opfylde kundens behov til fulde. 

I ovenstående vision og mission er det tydeligt at Danisco har fokus på deres kunder, men det 

har de også på deres medarbejdere, hvilket kommer til udtryk i deres strategi, som er: 

At skabe værdi gennem: 

 Organisk og akkvisitiv vækst ved at udnytte og styrke vores markedsadgang, 

applikationer og teknologiplatforme. 

 Dygtige og engagerede medarbejdere.
10

 

                                                 
 

 
8
 Daniscos årsrapport 2009/10 side 4 

 
9
 Daniscos årsrapport 2009/10 side 4 
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Ovenstående strategi giver indtryk af at virksomheden er opmærksom på at uden dygtige og 

engagerede medarbejdere, er det ikke muligt at virkeliggøre virksomhedens vision. Jeg finder 

det dog bemærkelsesværdig, at virksomheden har lavet et lønstop overfor medarbejderne, og 

alligevel har et koncernresultat på næsten en halv milliard (480 mio.) kr. 

 Ikke at det er forkert at indfører et lønstop, men jeg mener det er et farligt signal at sende til 

medarbejderne når man samtidig betaler udbytte til aktionærerne på 17 kr. pr. aktie (normalt 

udbytte 8,50 kr. + ekstraordinært udbytte 8,50 kr.). 

Det ekstraordinære udbytte, afspejler den betydelige gældsnedbringelse som Danisco har haft, 

som følger af frasalget af sukkerdivisionen
11

. At udbetale ekstraordinært udbytte, er i mine 

øjne et signal om, at man som virksomhed ikke mener, at man kan forrente de penge man 

udbetaler, bedre end aktionæren selv ville kunne gøre ude i markedet. 

Den finansielle situation på markedet i øjeblikket, gør at bankerne er mindre tilbøjelige til at 

låne penge ud, og hvis de gør, bliver det til en højre rente. Bankerne står med udløbet af 

bankpakkerne i 2012 og 2013, til at skulle funde deres udlån meget dyrere end de gør i dag, 

hvor statsgarantien giver dem en fornuftig rente i udlandet. 

Denne formentlig fremtidige højere rente får bankerne til at stille større krav og dyere lån til 

virksomhederne. Danisco har derfor nedbragt sin gæld og dermed gearing, hvilket også 

fremgår af rentabilitetsanalysen senere i afhandlingen. 

 

3. Strategisk analyse 

Jeg vil i dette afsnit lave en gennemgående strategisk analyse af Danisco. Analysen har det 

formål, at give mig et velovervejet fundament og indsigt i virksomheden, til at lave et 

realistisk budget for deres nærmeste samt langsigtede fremtid. 

3.1 Porters 5 forces 

Genencors nærmeste konkurrenter er Novozymes og Chr. Hansen. Markedet for enzymer har 

ifølge Novozymes en omsætning på omkring 19 mia. i 2010, og har over det sidste årti 

oplevet en enorm vækst
12

. Novozymes er med en markedsandel på 47 pct. af de 19 mia., 

markedslederen på enzymområdet, mens Genencor sidder på 24 pct. af den samlede 

omsætning. 

                                                                                                                                                         
10

 Daniscos årsrapport 2009/10 side 4 
11

 Kilde: Daniscos årsrapport 2009/10 side 6 
12

 Kilde: Novozymes årsrapport 2010 side 10 
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3.1.1 Adgangsbarrierer 

For at komme ind på markedet for Fødevareingredienser eller enzymer, kræver det at man har 

”en stor pengetank” i ryggen. Det skyldes at man over en længere periode, må investere i 

Research and Development(R&D), for at udvikle et konkurrencedygtigt produkt i forhold til 

konkurrenterne.  

Inden for R&D, er det normalt at man har en udviklingsperiode, hvorefter produktet skal 

testes, og hvis denne er vellykket, skal produktet masseproduceres og distribueres. Dette kan 

være en særdeles omkostelig affære, både i tid, og penge.  

Forskere skal jo både have faciliteter og løn, og en entry på dette marked vil generere mange 

år med negativt cashflow før man kan lancere et produkt. 

 

Hvis man ikke selv har penge, må man få andre investorer til at investere. Som der er 

beskrevet ovenfor, går der lang tid inden investorerne begynder at få afkast. Der er en stor 

grad af usikkerhed omkring det fremtidige output samt graden af efterspørgsel efter 

slutproduktet. Disse faktorer medfører en højere risiko for investorerne, og de vil selvfølgelig 

betales for denne risiko i form af højere afkast. 

Daniscos mission, er som sagt at blive ”first choice”, og de har i mange år plejet deres 

kunderelationer, hvilket også har gjort dem kendt på markedet. Ofte vil en kunde der står med 

en udfordring, kontakte de kendte aktører på markedet, og som har en portefølje af produkter 

inden for samme branche. 

Hvis man er nytilkommen i denne branche vil kunderne ikke selv kontakte dig, og du vil have 

svært ved at opbygge tillid til kunderne. Det vil givet vis tage lang tid at opbygge tillid, og 

fremgangsmåden vil være at, forudse kundernes udfordringer før de selv gør, og derefter tage 

kontakt til dem. 

Det kan endvidere være svært at differentiere sig i denne branche, da eksisterende 

virksomheder allerede bruger mange penge på R&D. Det medfører, at de har store 

patentporteføljer, hvilket også kan begrænse en nytilkommen konkurrent i forhold til 

nyudvikling i branchen. I dag har Danisco 9.300 patenter
13

. Et patent har i Danmark en levetid 

på 5 år, men kan forlænges i op til 20 år
14

. 

                                                 
13

 Kilde: Generalforsamlingen d. 19 august 2010 hentet fra www.danisco.dk 
14

 Kilde: www.rettigheder.dk 
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Det at man i branchen ofte tager patenter på grund af de store omkostninger ved udvikling, 

kan både være en fordel og en ulempe for en nytilkommen i branchen. Ulempen er, at man 

ikke kan kopiere andres produkter og konkurrere på prisen, og fordelen er, at hvis du selv 

finder på et godt produkt, kan du sikre dig mod konkurrencen fra øvrige producenter.  

Som nævnt kræves der ud over store investeringer i R&D, også betydelige investeringer i 

produktionsapparater. Dette vil medføre høje exit-barriere, og da produktionsudstyret ofte er 

specialdesignet, kan det være svært at afsætte såfremt man vil ud af branchen igen.  

Ud fra ovenstående faktorer kan det konkluderes at der er mange udfordringer ved at starte en 

konkurrerende virksomhed op i branchen, men ingen barriere man ikke kan komme forbi.  

Dog vil jeg mene, at hvis man slet ikke er i branchen eller en lignende branche, er det et 

forholdsvis utilgængeligt marked at bevæge sig ind på. Det kendetegner sig også ved at man 

for at blive aktør på dette marked, har opkøbt virksomheder der allerede eksisterer i branchen. 

Derfor må det vurderes at tilgangen af nye konkurrenter i branchen er særdeles begrænset, og 

Danisco kan koncentrere sig om de eksisterende konkurrenter. 

3.1.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Som beskrevet ovenfor, er adgangsbarriererne særdeles betydelige, hvilket har influeret på 

antallet af udbydere i denne branche. Der er således få udbydere, til at imødegå den store 

efterspørgsel, som tilmed vokser år for år. Med andre ord kaldes markedsformen inden for 

denne branche for et oligopol.  

Kunders forhandlingsstyrke inden for et oligopol er typisk ret svag, idet kunderne ikke har 

nemt ved at finde substituerende produkter på markedet, samt priserne ved oligopoler kan 

have en tendens til at ligge meget tæt på hinanden. Der kan være tale om direkte aftalte priser 

i form af karteller, men når der er få udbydere, kan der være en stiltiende prisaftale, da 

karteller mindsker fri handel og derfor er ulovlige.  

Jeg antager at udbyderne i denne branche følger loven, og ikke har indgået prisaftaler. 

Antagelsen bunder selvfølgelig i, at det er ulovligt, og at der fra bagmandspolitiet og 

konkurrence- og forbrugerstyrelsen, er kommet mere fokus på prisaftaler. Der er kommet 

forslag om indførelse af fængselsstraf til lovbrydere, frem for bøder som det er i dag
15

.  

Desuden er det dårlig omtale, og vil koste virksomhederne penge, både i form af bøder, men 

også i form af færre kunder. 
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Kilde: http://www.cbs.dk/Nyheder-Presse/Menu/CBS-i-pressen/CBS-i-pressen/Hoejere-straf-for-prisaftaler 
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Da produkterne er så differentieret som de er, og ofte er specialudviklet til den enkelte kunde, 

kan kunden vælge at lave en budrunde. Dette kræver dog at kunden er stor, og dermed vil 

kunne afsætte store mængder af slutproduktet. Hvis produktet kan bruges i andre henseender, 

vil udbyderne have mulighed for at sætte prisen ned da efterspørgslen potentielt kan være 

betydelig større end blot den ene kunde. 

Hos Danisco har man haft succes med at indgå samarbejde i en collaboration. Det vil sige, at 

det ligger begge parter på sinde at alle skal have noget ud af samarbejdet, altså en win-win 

situation.  

Man kan sige at dette er en forøgelse af forhandlingsstyrken, men i henhold til negotiation-

teorien bliver den ”kage” man forhandler om faktisk ofte større ved anerkendelse af kundens 

behov og udbyttet bliver optimalt for begge parter. 

Som skrevet er Danisco afhængig af råvarer- og energipriser, og til trods for ovenstående 

faktorer, er der segmenter i Danisco såsom fødevareingredienser, hvor kundernes 

forhandlingsstyrke er høj. Det skyldes at kunderne er store, og at produkterne ikke er 

differentierede. Derfor vil en ændring i råvare og energipriserne skulle deles med kunderne.  

Hvis kundernes forhandlingsstyrke havde været lav, ville Danisco ved en prisforhøjelse, få 

kunden til at betale den ekstra omkostning, og ved et prisfald, vil de kunne beholde den ekstra 

indtjening. På grund af det prispres der eksistere fra kunderne i dag, vil de i begge situationer 

blive nød til at dele indtægt/udgiften med kunden.   

3.1.3 Konkurrence fra substituerende produkter 

Danisco er i den situation, at de selv udfordrer allerede eksisterende produkter, og derfor selv 

er producent af substituerende produkter. Deres fordel er, at de ser på problemstillinger og 

udfordringer med friske øjne, hvor en allerede eksisterende leverandør, typisk producerer som 

de hele tiden har gjort, uden at overveje om der med denne tids teknologi, er en smartere 

måde at gøre tingene på. 

Det går ret godt for Danisco, da deres produkter, modsat de eksisterende, er miljøvenlige, 

energi- og omkostningsbesparende, og derved ofte ender med at være et billigere alternativ til 

de eksisterende metoder og produkter. 

Overordnet set er det svært at innoverer allerede innovative produkter, og truslen fra 

substituerende produkter, vil jeg derfor vurdere til at være lav. 
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Det skal dog nævnes, at Daniscos sweeteners har fået hård konkurrence af sødemidlet 

Aspartam, der primært anvendes i sodavand, som alternativ til sukker. Aspartam er langt det 

billigste alternativ til sukker, men produktet har flere gange været anklaget for at være 

skadeligt.  

Produktet danner ved nedbrydning i kroppen, stoffet Metanol, også kendt som træsprit, og har 

været mistænkt for at skade centralnervesystemet.  

Fødevarestyrelsen har dog frikendt produkter på grund af, at mængderne i de enkelte 

produkter, ikke er tilstrækkelige til at være skadelige. Ny dansk forskning fra juli 2010, viser 

at gravide der dagligt drikker én liter light-sodavand, har 78 pct. øget risiko for at føde for 

tidligt
16

. 

Af substituerende produkter inden for bio-ethanol, kan nævnes hydrogen brændselsceller. 

Dette er et særdeles lovende produkt. Det er brint og luftens ilt der kort sagt spalter brinten 

(H2) hvorved man får H
+
-ioner og elektroner, hvilket er elektrisk energi. Det eneste 

spilprodukt er vanddamp. Ulempen ved dette produkt er, at man i dag er dårlig til at lagre 

energi, hvilket giver et kæmpe energispild og dermed ineffektivitet.  

Der forskes i dag over hele verden på hvordan man kan lagre energien effektivt, da man i 

andre brancher også ser enorme fordele herved. Som eksempel kan nævnes vind- og 

vandkraftsenergi, der producere energi om natten, men hvor behovet for energi er minimalt i 

forhold til om dagen.  

Desuden vil jeg nævne, at såfremt man finder flere oliereserver så prisen på olie vil falde, 

samt man får udviklet et effektivt filter til diverse transportmidler, så vil olie også være et 

stærkere konkurrerende ”substitut” til bio-ethanolen. 

3.1.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Mange af Daniscos leverandører er råvareproducenter der baseres på planteafgrøder, og prisen 

vil derfor ofte følge en markedspris. Denne vil svinge alt efter det globale udbytte på høsten, 

og vil derfor være særdeles vanskelig for Danisco at forhandle på. Ligeledes vil leverandøren 

ikke kunne kræve en anden pris end den markedet udbyder råvarerne til, da produkterne er 

homogene, og ikke er diversificeret, hvilket vil være en nødvendighed for at tage en højere 

pris end den markedet giver. 
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 Kilde: Ingeniøren: http://ing.dk/artikel/110446-light-sodavand-faar-gravide-til-at-foede-for-tidligt 
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Danisco har dog indgået et proaktivt samarbejde med sine leverandører, dels for at mindske 

den miljømæssige belastning ved hjælp af kompetencedeling og vejledning, men også for at 

forbedre produktiviteten. Desuden fortager de undersøgelser af deres største og vigtigste 

leverandører, for at sikre sig de overholder menneskerettigheder, og andre krav man har fra 

Daniscos side.  

Danisco har i deres brand fået opbygget en profil, og som gør at virksomheden må følge den 

samme linje igennem hele værdikæden. 

Samarbejdet med leverandørerne medfører endvidere, at de sikre deres leverancer. Det 

betyder, at de ikke skal ud og finde andre leverandører hvis efterspørgslen stiger, men at 

Danisco vil have en første prioritet hos leverandøren, som også er interesseret i at have en fast 

kunde frem for nogle flygtige kunder.  

Til trods for samarbejdet og de gensidige investeringer i dette, er forhandlingsstyrken for 

leverandører inden for planteafgrøder særdeles begrænset. Hvis Danisco stiller krav til 

kvaliteten, og dette krav vil medføre en ekstraomkostning for leverandøren, vil Daniscos pris 

selvfølgelig kunne afvige fra markedsprisen. Det skyldes at de med kvaliteten af produktet vil 

have differentieret sig i forhold til det gængse markedsprodukt. Omvendt kan Danisco få en 

billigere pris hvis de hjælper med at øge produktiviteten.  

I forbindelse med produktionen af bio-ethanol, er det formålet at lave en miljømæssig 

bæredygtig sukkerudvinding af spildprodukter. Som eksempel kan nævnes den del af 

majskolberne der er uspiselig, og som normalt vil disponeres som affald. Denne del af 

majskolben, vil man kunne anvende i anden-generations-bioethanol, og vil som udgangspunkt 

være billigt i en leverandørsammenhæng, da alternativet vil være at anvende majskolberne til 

kompost.  

Det er et af Daniscos mål, at kunne anvende en stor del af de spildprodukter i form af 

planteaffald, som man normalt vil skille sig af med, og dermed omdanne dem til bio-ethanol, 

hvilket er en del af det, den bæredygtige udvikling går ud på. 

3.1.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Der er i dag stadig større fokus på de enorme udfordringer som berører alle mennesker hver 

dag. De udfordringer man fokusere på i Daniscos branche er udfordringer såsom energi, 

kemikalier, fødevare og sundhed. Med et større fokus betyder det også at potentialet i 

branchen bliver større. 
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Det forventes at man i år 2050 har en befolkning på jorden der tæller ni milliarder mennesker, 

hvilket er 32 pct. flere end i 2010. Det vil betyde en yderligere belastning på miljø samt 

højere forbrug af fødevarer og energi. Disse behov skal opfyldes på en bæredygtig måde, så 

mennesker, jorden og klimaet bliver mindst muligt belastet.  

Holdningen blandt mange forskere er, at vi er ved at nå, eller om ikke andet teste 

smertegrænser af hvad klimaet kan klare. Vi har de senere år set hyppigere og kraftigere 

vejrfænomener end man har været vant til, om ikke andet i de godt hundrede år man har målt 

og holdt øje med det. 

Endvidere ser man i dag at flere regeringer er ved at få øjnene op for, at det kan betale sig at 

forebygge diverse problemer i samfundet. Forebyggelse vil medføre at der bruges færre penge 

på behandling, og det ligger mange velfærdssamfund på sinde.  

Som nævnt ser vi flere og flere diabetikere, og væksten af mennesker med diabetes er større 

end befolkningstilvæksten. Hvis ikke denne tendens bliver stoppet, kan de fremtidige udgifter 

til behandling blive enorme, hvorfor det er vigtigt at forebygge. Dette kunne ske ved støtte til 

branchen, som man ser det til energisektoren. 

Konkurrenceintensiteten er meget høj i denne branche, men Danisco har fået tilkæmpet sig en 

stor markedsandel, og som det ses af figur 3.1.5.1, ligger de nummer et eller to inden for de 

tre markeder de opererer på. 

På grund af de førnævnte adgangsbarrierer, ændre markedsandelene sig i denne branche oftest 

ved at man opkøber andre aktører markedet, eller andre lignende markeder.  

Meget aktuelt øgede Dupont sin markedsandel ved at opkøbe Danisco. Netop dette køb er 

godkendt af konkurrencemyndighederne i USA og EU, men ellers kan konkurrence-

myndigheder være en stopklods for at øge virksomhedernes markedsandele ved opkøb. 

Adgangsbarriererne gør det altså lukrativt at være i branchen, men man kan ikke læne sig 

tilbage og nyde en beskyttet tilværelse. Et succeskriterie for at vedblive i branchen er, at være 

på forkant med udviklingen og være konkurrencedygtig med de andre udbydere der er, 

selvom de er relativt få.  

Inden for Daniscos branche har man høje faste omkostninger, og det medfører at man er 

særlig sårbar overfor tabte markedsandele, da en reduktion i salget ikke medføre tilsvarende 

reduktion i omkostningerne. Kommer man dermed bagud i forhold til konkurrenterne, vil man 

givetvis ikke overleve lang tid i denne branche. 
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Figur 3.1.5.1 Daniscos markedsposition 

  

Kilde: www.danisco.dk 

Vi har dermed at gøre med en branche hvor konkurrenceintensiteten er høj, men hvor 

markedet forventes at have høj vækst i de næste mange år. 

Figuren viser at Danisco er en af de eneste af deres nærmeste konkurrenter der er på alle tre 

markeder, hvilke giver dem en fordel, da de kan udnytte de synergier der måtte være på tværs 

af markederne 

3.1.6 Sammenfatning af Porters 5 forces 

I Daniscos branche har markedsformen oligopol, hvilket skyldes de store adgangsbarrierer, i 

form af blandt andet store investeringssummer og risiko. En typisk anvendt måde at udvide 

sin forretning på i denne branche er ved opkøb af andre virksomheder. Her kan de forskellige 

konkurrencemyndigheder dog vise sig som stopklods, hvis mål er at opretholde en fair 

konkurrence. 

Ulig et normalt oligopol, har kunderne i Daniscos branche en relativ stor forhandlingsstyrke. 

Dette skyldes at kunderne er store og produkterne er ikke differentieret iblandt de få aktører 

der er. De ekstra omkostninger der måtte være, må Danisco derfor dele med kunderne, på 

grund af volatilitet i energi- og råvarepriser. 
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Da det er svært at innovere på allerede innovative produkter, er der få direkte substituerende 

produkter til Daniscos. Inden for sweeteners er Aspartam dog et alternativ til xylitol, og er et 

billigere alternativ, men ikke lig så sundt som xylitol. Af konkurrenter til bio-ethanolen kan 

nævnes el-biler, hydrogen brændselsceller og fund af flere oliefelter. 

Daniscos leverandører er primært producenter af planteafgrøder, og prisen på denne fastsættes 

af det globale marked. Til trods for den svage mulighed for differentiering af produkterne, 

indgår Danisco i et proaktivt samarbejde, hvilket og sikre deres leverancer.  

Det er desuden Daniscos mål at udnytte spildprodukter i form af planteaffald til deres 

produktion, for dels at spare på miljøet, men også for at have konkurrerende priser til olien. 

3.2 Værdikæde 

Daniscos værdikæde ser ud som følger. 

Figur 3.2.1 Værdikæde 

 

 

Kilde:www.danisco.dk og egen tilvirkning  

Danisco er selvsagt ved anvendelse af råvare, eksponeret overfor markedspriserne på disse, og 

kan ikke afvige nævneværdig fra dem. Det medfører endvidere at de er ekstra eksponeret 

overfor udviklingen i valutakurser, og mere præcis den amerikanske dollarkurs.  

Den amerikanske dollar bliver brugt som valuta ved køb og salg af de fleste råvarer og 

metaller, og med en turbulent tid for dollaren de sidste år (se figur 3A.1 & 3A.2 i bilag 3A), 

kan man ikke undgå, at det vil påvirke store virksomheder som Danisco. De har dog en 

treasury afdeling, hvis opgave det at hjælpe de enkelte afdelinger med at minimere risikoen 

over for valutakursændringer. Treasury afdelingen har ligeledes til opgave at styre 

kreditrisikoen ved kreditgivning til kunder, samt periodevis overskydende likviditet. 

Det er svært at sige om en stigning eller et fald i dollaren, vil være godt eller skidt for 

Danisco. De har som sagt interesser i hele verden, og mange af deres produkter bliver også 

afregnet i dollar. Det vil sige at et dollarfald vil betyde at de får billigere råvare, men også at 

de ved en stor del af salget uden for Europa, vil få en lavere pris for deres slutprodukt.  

Råvare R&D  Produktion Marketing Distribution 
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I 2009/10, havde Danisco koncernen en negativ valutaeffekt på 10 mio. kr. for hele året, 

hvilket må siges at være særdeles beskedent ud af en omsætning på 13,7 mia. kr.
17

 

Inden for Research and Development, har man de sidste tre år øget investeringen til denne. 

Figur 3.2.1 viser udviklingen i omkostningerne til R&D i forhold til koncernomsætningen. 

Figur 3.2.1 Omkostninger til R&D 

mio. kr 2007/08 2008/09 2009/10

Koncernomsætning 12.219 12.991 13.700

R&D omkostninger 660 743 884

R&D marginal 5,4% 5,7% 6,5%  

Kilde: Daniscos årsrapporter  samt egne beregninger  

Det kan ses af tabellen at omkostningerne til R&D er øget over de sidste år. Stigningen er 

ikke blot absolut, men når man ser marginalen i forhold til omsætningen, er den steget fra 

5,4% i 2007/08 til at udgøre 6,5% af den samlede koncernomsætning. 

Novozymes brugte ca. 14%
18

 af deres omsætning på 9,7 mia. kr. i 2010 til R&D. 

Sammenlignet med Novozymes bruger Danisco altså ikke lige så mange penge på udvikling, 

hvilket kan skyldes flere ting. Danisco kan have en mere effektiv udvikling. De har som sagt 

ca. 9.300 patenter, hvor Novozymes har 6.500
19

. Det skal understreges at disse tal ikke viser 

meget, da patenterne kan have vidt forskelligt indtjeningspotentiale.  

Ved en egentlig vurdering af patentporteføljerne, bliver man nød til at undersøge de enkelte 

patenter.  

Endvidere er Novozymes en mere fokuseret virksomhed hvor 90% af deres omsætning 

kommer fra enzymer, hvor Daniscos andel hedder ca. 66%, og altså fokusere på flere 

områder. Set udefra, kunne det dog se ud til at Danisco på længere sigt vil sagtne bagud i 

kapløbet med Novozymes da de investerer flere penge i deres R&D. 

Der har de sidste år været fokus på Daniscos produktion fra ledelsens side. Man har formået 

at øge effektiviteten, hvorved man har øget EBIT-margin på alle områder(bortset fra 

sweeteners). Omkostningerne er dermed faldet samtidig med man har bevaret sin evne til at 

producere på en bæredygtig måde set i forhold til miljøet.  

                                                 
17

 Kilde: side 11 i årsrapporten 2009/10 
18

 Kilde: Novozymes årsrapport 2010 
19

 Kilde: Novozymes årsrapport 2010 
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Det at producere på en miljømæssig forsvarlig måde, er et punkt som Danisco ikke vil gå på 

kompromis med i forhold til større effektivitet og omkostningsbesparelser, da det er dybt 

graveret i deres brand og signal ud til alle interessenter. 

Marketing og distribution vil jeg ikke bruge så meget plads på, andet end at understrege, at 

det billede Danisco sender ud til omverden og interessenter af deres virksomhed, er et billede 

af en miljømæssig forsvarlig virksomhed i alle værdikædens led. Herunder også 

distributionen af deres produkter ud til kunderne.  

De har desuden en strategi hvormed de har indgået mange partnerskaber med lokale 

virksomheder rundt om i verden, hvilket promoverer dem lokalt i mange regioner. 

 

3.3 PESTL 

Omverden har en stor indflydelse på brancher og de enkelte virksomheders udvikling. 

Virksomhederne har ikke selv direkte indflydelse på deres omverden, men er påvirket af de 

makroøkonomiske forhold der sker enten nationalt, eller på globalt plan. Selvom disse forhold 

ikke kan påvirkes direkte, betyder det ikke at de er uvæsentlige. De kan nemlig i høj grad 

påvirke virksomheden og dens konkurrencesituation. 

Jeg vil følgende lave en analyse af hvilke makroøkonomiske forhold der spiller ind i Danisco 

og dens branches ledelsesbeslutninger og konkurrencesituation. Som værktøj har jeg valgt at 

lave en PESTL-analyse. 

3.3.1 Politik og lovgivning 

Danisco er en stor global spiller i deres branche. Det medfører at de har flere udenlandske 

faktorer der spiller ind i deres omverden. Hertil kan nævnes international klimapolitik, samt 

internationale interesser for at uafhængiggøre sig fra magtfulde olielande. 

 

Danisco er primært underlagt den skattepolitik der bliver ført i Danmark. Det skyldes at det er 

her deres moderselskab er placeret. I 2007 faldt selskabsskatten i DK til 25%, hvilket også er 

skatteprocenten i dag. Da de ikke kun betaler skat i Danmark har deres effektive skattesats 

været over 30 pct., og dette forventes også at være den fremtidige skattesats
20

.  
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 Kilde: Årsrapporten 2009/10 side 16 
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Kritikere mener at den danske selskabsskat er for høj, idet den ligger næsten tre procentpoint 

højere end gennemsnittet for EU (EU27). Dette gennemsnit faldt dog betragteligt med 

optagelse af de tolv nye østlige EU-lande i 2004, der dermed typisk har en lavere selskabsskat 

end DK. Jeg vil dog bemærke at den danske selskabsskat dog er middelværdien i EU. Der er 

således 13 lande med højere selskabsskat, og 13 lande med lavere selskabsskat end DK
21

.  

Endvidere er vores selskabsskat lavere end alle vores naboers (Tyskland, Sverige, Norge og 

Finland). VK regeringen havde i deres vækstpakke lagt op til at sænke selskabsskatten 

yderligere med et procentpoint de næste 5 år, undtaget for den finansielle sektor. Pengene 

skulle blandt andet findes ved at mindske erhvervsstøtten. 

Dette er yderst relevant for en virksomhed som Danisco. En lavere selskabsskat vil forøge 

Daniscos konkurrenceevne, og forøge Daniscos balance samt virksomhedens værdi da de vil 

få et højere fremtidig forventet cashflow. Endvidere bliver de mere likvide, og kan for 

eksempel bruge pengene på investeringer, hvor de som det ser ud nu, skal låne pengene dyrt 

på det finansielle marked.  

Den lavere selskabsskat blev ikke en realitet i denne omgang, da VK-regeringen ikke blev 

genvalgt.  

Som sagt er det ikke meget Danisco kan gøre ved de makroøkonomiske forhold, men hvad 

angår politik, kan de faktisk via lobbyisme påvirke den førte politik i blandt andet Danmark 

og EU. Desuden kan de donere penge til VK regeringens næste valgkampagne, og gøre deres 

til, at VK bliver valgt ind igen, og dermed gennemføre deres vækstplan. 

Udover skattepolitik er Danisco en interessent til både EU og USA’s klimapolitik. Begge 

søger at reducere deres CO2 udslip, samt mindske deres afhængighed af energi fra udlandet, 

og dermed blive mere selvforsynende. EU vedtog i 2008 en målsætning om at reducere CO2 

udslippet med 20 pct. i 2020 set i forhold til udslippet i 1990
22

. 

USA har endvidere som målsætning at der skal produceres 120 mia. liter bio-ethanol om året i 

2022, hvilket er tre gange så meget som der blev produceret i 2009. EU’s målsætning, hedder 

at 10 procent af brændstofforbruget i 2020, gerne skulle stamme fra bio-ethanol
23

. 
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 Kilde: Børsen den 24. maj 2011 side 22-23 
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 Kilde: http://europa.eu/pol/ener/index_da.htm 
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 Kilde: http://klima.au.dk/nyheder/artikel/danisco_og_novozymes_bag_gennembrud_for_bio_braendstof/ 
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Danisco vurderer den politiske og lovgivningsmæssige risiko til at være lav. Den fremtidige 

lovgivning forventes derimod at være til fordel for Daniscos virksomhed, da der de sidste 

mange år har været fokus på sundhed, både fra forbrugernes side, men også fra politikernes 

side. Nationale og internationale skærpede lovgivningskrav på ingrediens- og 

enzymmarkedet, forventes at begunstige Daniscos afsætningsmarkeder. 

3.3.2 Økonomi og Demografi 

Konjunkturer 

Som alle andre virksomheder er Danisco ikke upåvirket af den globale finanskrise. Der har 

været en generel nedgang i produktionen på globalt plan, og alle virksomheder er blevet ramt 

i større eller mindre grad. For at danne os et overblik over krisens omfang, vil jeg først kigge 

på bruttonationalproduktet, BNP, som er den faktor der oftest bliver benyttet ved en analyse 

af et lands produktivitet. Da Danisco som sagt er en global aktør, vil jeg sammenligne det 

danske BNP, med andre landes BNP
24

. 

Figur 3.3.2.1 Udvikling i BNP 
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Kilde: data fra ”International Monetary Fond” www.imf.org  

Det kan ses af figuren at tendensen i BNP væksten, er meget tæt korreleret landende imellem. 

Kort fortalt skyldes det at økonomierne er globale, og afhænger i meget høj grad af hinanden i 

forhold til import og eksport.  

                                                 
24

 Også kaldet ”Gross Domestic Produkt” forkortet GDP. Havde jeg kun kigget på DK, ville jeg anvende  

    Bruttoværditilvæksten, da dette er den reelle værditilvækst uden moms, afgifter og tilskud. 
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Endvidere ses det at BNP-væksten i verden generelt, ligger højere end de øvrige lande der er 

vist i figuren. Det skyldes primært at asiatiske lande samt sydamerikanske lande oplever 

betydeligt højere vækstrater end den vestlige verden som ses i figuren. 

Fra år 2011 er det IMF’s forudsigelser af hvordan væksten i BNP vil udvikle sig i verden de 

næste 5 år. Den information vil være relevant når jeg senere i afhandlingen skal aflægge 

budget for Danisco. 

Hvor meget en virksomhed bliver påvirket af konjunkturerne, afhænger af hvilken type 

produkter de laver. Hvis en virksomhed laver luksusprodukter, vil de med stor sandsynlighed 

have en lav om end negativ vækst i salget, og omvendt i en højkonjunktur. 

Kigger vi på Danisco, leverer de ikke direkte til forbrugerne, men sælger business to business. 

Det vil derfor være relevant at se på de slutprodukter, som Daniscos ingredienser og enzymer 

ender ud i. De ingredienser Danisco laver, indgår i fødevare som is, ost og brød, mens 

enzymerne indgår i produkter som bio-ethanol, vaskepulver og rengøringsmidler. Disse 

slutprodukter vil betegnes som basisvarer, og er kendetegnet ved at de ikke er 

konjunkturfølsomme.  

Selvom husholdningsøkonomierne ikke har det så godt, er der visse ting man ikke vil spare 

på, såsom fødevarer, og diverse basisvarer som eksempelvis rengøringsmidler. Det anses som 

basale menneskelige behov. 

Det at Danisco ikke er særlig konjunkturfølsom, ses af udviklingen i nettoomsætningen i 

perioden, hvor væksten i BNP er faldende. I den tidligere tabel 3.2.1, ses det at væksten i 

koncernomsætningen i denne periode har været positiv.  

Det skal dog bemærkes at en højkonjunktur stadig vil være mere gunstig for Danisco, men 

ikke ligeså meget som den ville for en virksomhed der producerer luksusvarer. 

 

Råvare og energipriser
25

 

Regnskabs året 2008/09, havde meget volatile råvare- og energipriser, men har i det seneste år 

været mere stabile. Ikke desto mindre er Danisco fortsat afhængige af priserne på 

planteafgrøder. Et år med dårlig høst, der vil få priserne i vejret, vil betyde ekstra 

omkostninger, som Danisco kan se sig nødsaget til i nogen grad selv at betale, som beskrevet i 

afsnit 3.1.2.  
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Det vil i den sammenhæng være væsentligt at kigge på den prisudvikling der forventes for 

råvarer- og energipriserne i fremtiden. 

Figur 3.3.2.2 Udviklingen i det globale energiforbrug 

 

Kilde: World Energy Outlook via  http://www.vindenergi.dk/images/editor/pdf/econ.pdf
26

 

 

Det kan ses i ovenstående figur, at det globale energiforbrug vil være under kraftig vækst de 

kommende år. Dette forventes dog ikke at afspejle sig i priserne på energi. Det skyldes at 

udbuddet af energi, og dermed investeringerne i energi, ligeledes forventes at vokse. 

I figur 3B.1 i bilag 3B, ses tre scenarier for udviklingen i energipriserne indtil 2030. 

Ovenstående figur samt figur 3B.1 bygger på en rapport fra 2007, hvor verdensbilledet så 

anderledes positivt ud end det gør i dag. Det vil sige det viser os billedet af hvordan 

forventningerne så ud, før finanskrisens indtog.  

Finanskrisen gør at figurerne overvurdere behovet for energi på grund af nedgang i vækst og 

produktion, men jeg vil dog mene, at vi stadig kan bruge graferne, til at danne et billede af 

hvordan forbruget af energi vil udvikle sig. 

Prisen på energi er lidt ambivalent i forhold til Danisco. På den ene side har det betydning for 

produktionen af enzymer og fødevareingredienser. På den anden side vil en stigning i 

olieprisen gøre at man i verdenssamfundet begynder at se efter alternative brændstoffer, 

såsom anden generations bio-ethanol.  
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 Mtoe op ad y-aksen står for ” mio. ton mineralolieækvivalent” 
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Formålet med bioethanolen, er at man i fremtiden skal erstatte fossile brændstoffer, men også 

at man kan gøre det til en konkurrencedygtig pris. Jo højere prisen på olie bliver, jo nemmere 

vil det være at nå dette mål.  

På kort sigt vil jeg dog forvente at man fra Daniscos side vil have lave energipriser, da det vil 

mindske Daniscos omkostning til produktionen, og gøre dem i stand til at imødegå førnævnte 

prispres fra kunderne. 

 

Valuta og renterisici 

Valutarisiko
27

: Danisco er som tidligere nævnt en global virksomhed. Det er derfor naturligt 

at de er eksponeret overfor en risici for valutafluktuationer der kan påvirke virksomheden 

både i negativ og positiv retning. 

I årsrapporten 2010, kan det ses af Daniscos valutaterminsforretninger, at de efter danske 

kroner, er mest eksponeret over for euro og dollar. 

Daniscos investeringer i udenlandske datterselskaber og joint-ventures, bliver ikke afdækket 

af valutaswaps eller optioner. Det skyldes at man betragter disse som langsigtede 

investeringer, hvorfor det gør det praktisk umuligt at afdække effektivt. Det må derfor 

antages, at der ikke nødvendigvis kommer cashflow tilbage til moderselskabet på kort sigt, 

men hvis der er et cashflow, bliver det reinvesteret i joint-venture/dattervirksomheden. 

Derudover er det værd at nævne, at i de valutaområder hvor produkterne sælges, har Danisco 

også deres produktion, hvilket er en naturlig afdækning af valutarisikoen, da en valutaændring 

ikke kun vil påvirke salg, men også produktion. Endvidere afdækker man ikke omregningen 

af datterselskabernes resultater, da den type risiko ikke med fordel kan afdækkes ved 

finansielle instrumenter, da usikkerheden er for stor. 

Ovenstående er altså eksempler på den valutarisiko Danisco har, som de ikke kan gøre noget 

ved. Den valutarisiko som de kan, og gør noget ved, er den risiko der omfatter 

tilgodehavender fra salg, indestående i pengeinstitutter samt et tilgodehavende de har hos 

Nordic Sugar A/S, som opstod ved frasalg af Daniscos sukkerdivision. Dette tilgodehavende 

står til forfald den 15. marts 2011, og vil derfor ikke være tilbagevendende de følgende år. 
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Den 30. april 2010, så Daniscos valutaeksponering ud som følger: 

En valutakursændring i Euro på 1% vil påvirke egenkapitalen med 74 mio. kr. 

En valutakursændring i Dollar på 10% vil påvirke egenkapitalen med 399 mio. kr. 

Renterisiko
28

: Med et stærkt cashflow og frasalget af sukkerdivisionen, er Daniscos 

rentebærende gæld nedbragt væsentligt. Renterisikoen opstår i det øjeblik renten ændrer sig, 

og virksomhedens forpligtigelser dermed også ændrer sig.  

Der findes flere typer af renterisiko. For en produktionsvirksomhed som Danisco vil de typisk 

prioriterer at nedbringe risikoen i selve driften. Det betyder at man søger at låse renten fast så 

man i længere perioder ved hvad de finansielle omkostninger er. 

At Danisco følger den strategi, ses ved, at en del af gælden er blevet fastforrentet ved hjælp af 

renteswaps. Fra at Daniscos andel i fastforrentet gæld var 59% sidste år, er den nu 79%. Ved 

at have fastforrentet lån får de dog en anden renterisiko. Når renten bevæger sig, vil kursen på 

de underliggende obligationer også bevæge sig.  

Det sidste stykke tid har vi set meget lave renter i Danmark, hvilket vil få kursen på de 

fastforrentede obligationer til at stige, og dermed øge markedsværdien af den gæld Danisco 

har. Det skal dog understreges at det kun vil få konsekvenser den dag Danisco vil indfri de lån 

før udløb. 

Danisco har variable lån, og da de er afdækket med renteswaps, vil det medføre, at en del af 

renterisikoen falder. Dette ses også ved, at hvis man parallelforskyder rentekurven med 1%, 

vil det påvirke koncernens renteudgifter med blot 9 mio. kr. hvor det sidste år ville påvirke 

udgifterne med 23 mio. kr. 

Det er god timing for Danisco at nedbringe deres gæld. Selvom finanskrisen stort set er ovre, 

er der i samfundet en kreditudfordring for tiden, som er en følge efter finanskrisen. De danske 

bankpakker udløber i 2012 og 2013, og de danske politikere ser på nuværende tidspunkt ikke 

velvilligt på at forlænge bankgarantierne. Såfremt det ikke sker, hvilket er udmeldingen for 

tiden, vil det betyde at bankerne skal nedbringe deres balance, og det vil medføre, at det blive 

sværere og dyrere at låne penge i Danmark.  

Når Danisco har nedbragt sin gæld betydeligt, er de mindre eksponeret overfor en eventuel 

fremtidig kreditkrise eller i det mindste kreditudfordring. 
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Som nævnt i afsnit 2.3 om værdikæden, nævner jeg de fluktuationer og usikkerheder der er 

for Danisco, ved at handle råvarerne i dollar. Der har blandt økonomer været diskuteret om 

hvorvidt euroen ville overtage dollarens position som handelsvaluta med råvare i den globale 

handel. 

Det sidste stykke tid, er euroen dog blevet sat under pres af de skrantende europæiske 

økonomier, men jeg vil nævne, at det for Danisco ville være at foretrække hvis råvarer blev 

handlet i euro frem for dollar, da risikoen og volatiliteten mellem danske kroner og euro er 

minimal. Dette har dog i disse tider, fået længere udsigter. 

3.3.3 Sociale og kulturelle forhold 

Der er i øjeblikket en kæmpe udvikling i gang i de sociale og kulturelle forhold. Der har det 

seneste årti været et progressivt fokus på sundhed og velvære. Det ses blandt andet ved at den 

økologiske omsætning er steget 72% fra 2003 til 2010
29

. Som nævnt tidligere, bliver vi flere 

og flere mennesker på jorden
30

. Dette vil medføre at behovet for fødevarer vil blive forøget, 

da netop fødevarer er i bunden af menneskets behovspyramide, og dermed er et basalt behov, 

for overhovedet at eksistere.  

Dette vil have indflydelse på Danisco i markedet for fødevareingredienser da markedet bliver 

større, men også fordi Daniscos produkter gør at fødevarerne bliver sundere, og har en 

længere levetid og dermed mindsker spild. 

Den øgede befolkning, vil desuden have indflydelse på Daniscos programmer for enzymer til 

dyrefoder. Med en større befolkning forventes det at kødproduktionen skal forøges. Der er 

større og større fokus på den globale opvarmning, og kødproducenter har fået et image af, at 

være en stor synder med henblik på deres dyrs metangasudslip. Danisco har dog fundet måder 

hvorpå de kan mindske mængden af dyrenes metangas ved hjælp af fodersammensætningen, 

samtidig med at fodret bliver bedre i forhold til dyrets behov og kvalitet. Dertil kommer at 

producenten sparer penge. 
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Danisco er afhængig af, at samfundet leverer veluddannede personer de kan ansætte til at 

udvikle deres produkter. De skal kunne følge med på den globale forskerscene ved at være 

innovative og kreative, for at Danisco skal bevare sine markedsandele på de respektive 

markeder. Det er ikke nemt at vurdere på kvaliteten af uddannelserne, men ser vi på mængden 

af uddannede med en længerevarende uddannelse eller decideret forskeruddannelse, har der 

de sidste 5 år været en stigning. 

Tabel 3.3.3.1 Antallet af færdiguddannede med en længerevarende uddannelse 

Danmark 2006 2007 2008 2009 2010

Lange videregående uddannelser 213.914 222.650 232.518 242.229 251.465

Forskeruddannelser 12.122 12.907 13.765 14.665 15.617

Indeks Lange videregående uddannelser 100 104 109 113 118

Indeks Forskeruddannelser 100 106 114 121 129   

Kilde: www.statistikbanken.dk tabel KRHFU1  

For længerevarende uddannelser ses en stigning på 18% over 5 år, mens der for 

forskeruddannelser har været en stigning på hele 29%. Det ser derfor ikke ud til at Danisco vil 

komme i en situation hvor de vil mangle arbejdskraft. Der er desuden et vedvarende fokus fra 

politisk side på, at man i Danmark i fremtiden skal satse på ”kloge hoveder” i form af 

udannelse af befolkningen frem for industri. 

3.3.4 Teknologi og miljø 

Nogle brancher er i mere eller mindre grad påvirket af den teknologiske udvikling. Danisco 

bruger ligesom sine konkurrenter, ekstremt mange penge på at udvikle nye, billigere og mere 

miljørigtige måder at gøre tingene på. De er derfor ekstremt afhængige af udviklingen i 

teknologien. Ikke blot teknologien inden for deres egen branche, men udviklingen generelt. 

Nye teknologiske fremskridt, har ikke altid et kommercielt mål, men kan i nogle tilfælde 

anvendes såfremt mulighederne bliver opdaget og udnyttet. Som eksempel på dette kan 

nævnes nanoteknologi, som i dag både bliver anvendt inden for tekstilindustrien i form af 

sofabetræk og regnjakker, men også Danisco øjner muligheder ved at anvende nanoteknologi 

i forbindelse med enzymer i mad.  

Som tidligere nævn er det af vital vigtighed, at Danisco bliver ved med at investere i 

udviklingen. Vi så også i tabel 3.2.1, at de anvender en stadig større bid af deres 

koncernomsætning til at udvikle og innovere for. Teknologiområdet kan siges at være 

Daniscos kernekompetence, da der er flere aspekter i det de opnår med deres innovation. 
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Der er for det første den finansielle værdidriver der handler om at tjene penge til 

aktionærerne, men der er også en række ikke-finansielle værdidrivere. 

Disse ikke-finansielle drivere kan være samfundsmæssige krav til en mindre forurenende 

produktion, både set i forhold til Daniscos egen produktion, men også det at de fremmer deres 

kunders produktion. Dernæst er der almindelig produktinnovation, som kunne omhandle en 

produktoptimering såsom at holde brød friskt i flere dage på en bæredygtigmåde, hvilket 

samtidig mindsker forbruget af råvare og andre ressourcer.  

Til sidst kan nævnes knapheden på naturressourcer, hvor Genencor jo er et oplagt eksempel 

på Daniscos medvirken til at gøre kloden mindre afhængig af olie, som må siges at være en 

knap ressource.   

3.3.5 Lovgivning 

I 2006 skete der en reform på det europæiske sukkermarked. EU reducerede de favorable 

sukkerpriser som på grund af subsidier var højere end markedsprisen i den øvrige verden. 

Desuden indførte man kvoter så udbud og efterspørgsel kom i bedre ligevægt end det havde 

været hidtil. Man havde en konstant overproduktion, som man enten dumpede på de øvrige 

verdensmarkeder eller destruerede. 

Den slags lovgivning påvirkede selvfølgelig Danisco i stor grad, da det på dette tidspunkt 

stadig var sukkerproduktionen der var en del af deres kernekompetence. 

Så sent som i maj 2011 var Danisco afhængig af EU, der skulle godkende salget af Danisco til 

amerikanske Dupont. Opkøbet blev godkendt. 

3.3.6 Sammenfatning af PESTL 

Det kan i dette afsnit konkluderes, at den politiske og lovgivningsmæssige risiko for Danisco, 

er lav. Det skyldes at holdningen blandt befolkningen, samt den fremtidige lovgivning, 

forventes at tilgodese Danisco. 

Produkterne Danisco fremstiller, anvendes i basisvare, hvilket har medført at de ikke har 

været ramt af krisen i samme omfang som øvrige brancher er blevet det. Danisco er ellers 

godt rustet til en eventuel forestående kreditkrise, da de har nedbragt deres gæld. Desuden 

sikrer de deres lån med renteswapper, samt så vidt det er muligt valutasikrer de deres 

tilgodehavender i fremmed valuta. Af gode grunde kan de kun valutasikre i en begrænset 

fremtidig periode. 
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I mange af de globale områder hvor de sælger deres produkter, har de også deres produktion, 

som ligeledes formindsker eksponeringen over for valutaændringer. Overskud i udenlandske 

datterselskaber, er der dog for stor volatilitet til at kunne afdække. 

Den globale befolkningstilvækst er positiv, og med et stadig voksende fokus på sundhed og 

velvære tegner fremtiden sig særdeles lys for Daniscos branche. Desuden bliver der i 

Danmark uddannet ”kloge hoveder”, hvilket indikerer at Danisco ikke vil få problemer med at 

finde folk til at føre forretningen og udviklingen videre. 

Jeg fandt desuden ud af, at teknologiske fremskridt ikke nødvendigvis behøves at have et 

kommercielt formål til at begynde med, men at man finder flere anvendelsesmuligheder for de 

opnåede resultater. Til sidst så jeg eksempler på, at EU i den grad påvirker Danisco 

lovgivningsmæssigt, men samtidig at risikoen i dag er lav. Efter min analyse er det min 

holdning, at Danisco står til at blive begunstiget af den fremtidige EU lovgivning, frem for det 

modsatte. 

 

3.4 Vækststrategi 

3.4.1 Succesfaktorer og udfordringer 

Enzymer forventes at erstatte kemikalier, forbedre smagsoplevelser, forlænge fødevarernes 

levetid, spare produktionsomkostninger samt mindske produktionens og produktets belastning 

på miljøet. Endvidere forventes enzymer at gøre fødevarerne sundere for forbrugeren, i en tid 

hvor der er ekstra fokus på sundhed og velvære. 

Tidligere i brancheanalysen blev det beskrevet, at Danisco investerer en stadig større andel af 

koncernomsætningen i R&D. For at opretholde deres position i markedet, er dette også i 

fremtiden en nødvendighed. Det skal dog siges at det ikke er nok bare at investere flere penge, 

der bliver nødt til også at være substans bag forskningen, hvilket stiller krav til forskningens 

kvalitet frem for kvantitet. 

Enzymbranchen står overfor nogle udfordringer i fremtiden. Jeg har nævnt de øgede R&D 

omkostninger, men også øgede inputomkostninger forventes at lægge pres på prisen for 

enzymer. På grund af en statisk prisudvikling på enzymer kva konkurrencesituationen vil de 

øgede input- og R&D-omkostninger forøge presset på marginalindtjeningen.  
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Endvidere står enzymbranchen over for at skulle uddanne forbrugerne. Man har før skulle 

overbevise forbrugeren om at bakterie cultura, er sundt for kroppen. Fordi ordet bakterie 

indgik i navnet, forbandt forbrugeren det med noget negativt. 

I dag har genmodificering af enzymer et negativt omdømme blandt forbrugerne, hvorfor det 

bliver vigtigt for branchen at skabe åbenhed omkring deres produkter for også her, at vinde 

forbrugernes tillid. 

 

På fødevaremarkedet forventes det at efterspørgslen vil stige
31

 over de næste år. Det skyldes 

at producenterne ved hjælp af fødevareingrediensmarkedet har potentiale til at spare 

produktionsomkostninger, hvilket vil gøre dem mere konkurrencedygtige på prisen til 

slutbrugeren. Endvidere kan ingredienserne få producenten til at mindske indholdet af salt, 

sukker og fedt i deres produkter. Det vil for det første mindske prisen, men også diversificere 

deres produkter ved at være mere sunde end deres tidligere produkter, og måske også sundere 

end deres konkurrenters produkter. 

Udfordringerne for fødevareingredienser, kan være, ligesom ved enzymerne, at uddanne 

forbrugeren, således at ny teknologi i fødevare ikke nødvendigvis behøver at være en dårlig 

udvikling, men tværtimod. En anden udfordring kan være, at omkostningerne ved indkapsling 

af probiotiske produkter, stadig er høj. 

For at skabe det bedste overblik vil jeg kigge på det enkelte segments udvikling i udvalgte 

nøgletal, samt se på Daniscos markedsandel inden for hvert segment. Denne analyse vil så 

ende ud i en bostonmodel til sidst i afsnittet. 

 

3.4.2 Analyse af segmentpræstationerne 

Som nævnt har Danisco fire segmenter de opererer med. Inden for fødevareindustrien har de 

segmenterne: Enablers, Cultures og Sweeteners, imens Genencor har at gøre med industrielle 

enzymer. For at få et bedre grundlag for budgettering senere i opgaven, vil jeg nu isoleret set, 

se på segmenternes præstationer enkelt vis. 
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 Kilde: Datamonitor 360:” Innovatiions in delivery methods for nutraceutical food and drinks”, 07 jan 2011 
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Figur 3.4.2.1 Segmentudviklingen i Danisco 

 

Kilde: Daniscos årsrapport 2009/10  

Forskellen mellem udviklingen i omsætningen, og udviklingen i den organiske vækst, er 

typisk en positiv eller negativ valutaeffekt. Det er derfor mere relevant at se på den organiske 

vækst, fordi den ser på de kontrollerbare forhold som Danisco kan påvirke. De kan sikre sig 

mod valutaeffekter, men som tidligere nævnt er det kun muligt til en vis udstrækning. 

Selvom teorien siger at historiske data ikke betyder noget når man skal forudse fremtiden, 

siger den også, at man bør kigge på de historiske data for at se hvilket niveau de ligger på. 

Man skal derved undgå at man bruger en vækstrate, som dets lige måske kun er set en gang i 

virksomhedens bedste år. Hvis der ikke er de store ændringer i virksomheden vil dette være 

en urealistisk vækstrate at antage i for eksempelvis terminalperioden. 

Figur 3.4.2.1, viser at der på alle segmenter, bortset fra sweeteners, er en pæn positiv organisk 

vækst. For de tre andre segmenter ser vi desuden en voksende EBIT-margin, der også 

befinder sig på et pænt niveau på 15-20 pct. 

Genencor havde dog en nedgang i 2008/09, men markedet befinder sig i introduktionsfasen, 

og det må forventes der er mindre fluktuationer. 
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3.4.3 Bostonmatrice 

For at komme i dybden med segmentanalysen, vil jeg til sidst placere segmenterne ind i en 

bostonmodel. Den vil afspejle den markedsvækst der er for det enkelte segment, samt 

Daniscos markedsandel. Ud fra modellen, vil man kunne se hvordan det enkelte segment 

bidrager til koncernens helhed. 

Som det ses af nedenstående figur, består modellen af to akser. Den lodrette akse viser 

væksten på markedet, og den vandrette akse viser markedsandelen. Normalt anvendes denne 

model på produktniveau, men da produkterne er mange, og bliver solgt på et globalt marked, 

har jeg valgt at lave modellen på et segmentniveau. Det vil sige at der til hvert segment hører 

flere mere eller mindre forskellige produkter, men jeg mener stadig at modellens konklusioner 

kommer til sin ret. 

Det skal hertil nævnes, at selvom ingen af segmenterne befinder sig i Question mark, er der 

stadig mange produkter der befinder sig i denne kvadrant. Jeg finder det værd at nævne, fordi 

det for en virksomhed som Danisco, er essentielt at have mange produkter i denne kvadrant, 

da det er virksomhedens fremtidige levebrød der udspringer af denne. 

Figur 3.4.2.2 Bostonmatrice for Daniscos segmenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: ”Regnskabsanalyse & værdiansættelse”, af Elling & Sørensen s.  84, + egen tilvirkning 
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Bostonmatricen består af de fire kvadranter, Dogs, Question marks, Stars og Cash cows. En 

virksomhed har med fordel en eller flere produkter i kvadranten cash cow, for hvilket 

formålet er at skabe likviditet til de øvrige produkter i kvadranterne Stars eller Question mark. 

Når et produkt er en Cash cow, handler det om at malke produktet. Det vil sige at der ikke 

bliver reinvesteret nævneværdige penge i produktet, da væksten af lav, hvilket kan skyldes at 

markedet er mættet. Produkterne i Cash cow ligger derfor ofte i slutningen af sin livscyklus. 

Kvadranten Question mark, indeholder de produkter, som virksomheden skal leve af i 

fremtiden. Målet for virksomheden er nemlig at disse skal over og blive Stars, hvor 

virksomheden bliver markedsleder, af et produkt på et marked med høj vækst.  

Produkter i Question mark er ofte produkter under udvikling, med stort potentiale. Hvis 

potentialet viser sig at danne grundlag for et reelt marked, vil de gå over i Stars, og hvis ikke 

vil de gå ned og blive en Dog. Produkter i Question mark er derfor ofte produkter i startfasen 

eller introduktionen af dets livscyklus. 

Enablers 

Enablers er som det fremgår af modellen at betegne som en Cash cow. Segmentet tegner sig 

for 42% af koncernomsætningen, og har en organisk vækst på 3%. Derudover er Danisco i 

dette segment markedsleder
32

, hvilket giver dem en stabil pengestrøm til virksomheden. 

Danisco har med fokus på EBIT-marginer øget denne, hvilket også medfører en øget 

pengestrøm i de kommende år.  

Enablers er dermed selvfinansieret, og skaber øvrig likviditeten der har til formål at udvikle 

produkter i Question mark, eller blive reinvesteret i produkter i Stars. Likviditeten hjælper 

med andre ord produkter i de to nævnte kvadranter. 

Sweeteners 

Dette segment tegner sig for 10% af Daniscos samlede koncernomsætning. Sweeteners er en 

Cash cow på grund af den lave vækst på markedet, samt Danisco på dette område er 

markedsleder. Den organiske vækst på markedet forventes ifølge Frost & Sullivan i fremtiden 

at være 2%
33

. I Danisco havde man dog en vækst på -6%, hvilket ifølge Danisco selv skyldes 

en usikkerhed på xylitolmarkedet.  

 

                                                 
32

 Se  figur 3.1.5.1 
33

 Kilde:”Decision Support  Database” Sweetener production 2004-2014, figure 13.1 world total production. 
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Jeg forestiller mig at det er konkurrenten Aspatram der vinder markedsandele, som Danisco 

kalder usikkerhed. De håber givet vis på, at det langt billigere alternativ til deres eget produkt, 

bliver erklæret sundhedsskadeligt af diverse institutioner, da det flere gange har været 

mistænkt for selv samme. Det er dog endnu ikke blevet endegyldigt bevist, andet end det ikke 

skal indtages i store mængder under graviditet. 

Cultures 

Cultures tegner sig i 2009/10 for 15% af koncernomsætningen, og havde en organisk vækst på 

10%. Danisco ligger nummer to på dette marked, og er derfor en af de ledende 

markedsdeltagere. Derfor ligger dette segment i kvadranten Stars i bostonmatricen. For at 

opretholde sin markedsposition, har Danisco øget deres R&D omkostninger til dette segment. 

Dette finder jeg fornuftigt, da der som sagt er stort potentiale inden for netop sundhed og 

miljø overført til vores fødevarer. 

De tre ovenstående markeder Enablers, sweeteners og cultures hører ind under et marked, 

nemlig markedet for fødevareingredienser. Dette marked vokser samlet set med 3-5% om 

året, og den del af markedet som Danisco opererer på, skønnes at have en værdi på ca. 10 mia. 

US-dollar
34

. 

Genencor 

Genencor står for 33% af koncernomsætningen i 2010, og har oplevet en organisk vækst i 

dette år på 12% i forhold til året før. Danisco er sammen med konkurrenten de to stærkeste 

markedsaktører på enzymmarkedet. Tilsammen sidder de to selskaber på ca. 70% af 

markedet
35

.  

På grund af den massive markedsandel og væksten på markedet befinder Genencor sig i 

kvadranten Stars i bostonmatricen. Dette segment er i begyndelsen eller introduktionen af sin 

livscyklus, og har haft mange produkter der tidligere befandt sig i Question mark. 

Efterhånden som produkterne er fuldt udviklet, har der vist sig også at eksistere et marked. 

Da Danisco på mange af områderne har været first mover, har de sat sig på en stor 

markedsandel. Af eksempler kan nævnes Bioethanol, udviklingen af Biolsoprene i samarbejde 

med dækproducenten Goodyear, samt foderenzymer. 
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 Daniscos årsrapport 2009/10 side 21 
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 Daniscos årsrapport 2009/10 side 21 
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Daniscos egen langsigtede mål for væksten i Genencor, ligger på 7-9%
36

. De overpræsterede 

altså i forhold til deres langsigtede mål i 2009/10. Samtidig med at verden slikker sårene oven 

på en finanskrise, synes jeg at Genencors vækst på 12% lyder meget lovende for Daniscos 

fremtid. 

Fælles for alle segmenter skal siges at jeg ikke har taget de førnævnte EBIT-marginer 

forbedringer med i min iagttagelse af segmenternes vækst i forhold til markedet. Det skyldes 

at der på lang sigt er en grænse for, hvor store forbedringer man kan tilføre sin EBIT-magin.  

 

3.5 SWOT 

Til sidst i min brancheanalyse vil jeg i dette afsnit udarbejde en SWOT analyse af 

virksomheden Danisco. Formålet er at samle op på både de værdidrivere der eksistere i 

Daniscos omverden i form af muligheder og trusler, men også de interne værdidriveres i 

stærke og svage sider. 

Det er vigtigt at Daniscos kernekompetencer falder sammen med ikke-finansielle 

værdidrivere. Det vil sige, at meget forskning, i sin begyndelse, ikke har et kommercielt mål, 

men efterhånden som kundernes behov bliver klarlagt, kan man udnytte de 

forretningsmæssige aspekter ved forskningen. Kommercielle formål kan ofte være negativt 

ladet, men i dette tilfælde vil det komme til gode for, miljøet, kunderne, virksomheden og 

aktionærerne. 

Forklaring af de forskellige punkter i figur 3.5.1, er at finde i løbet af brancheanalysen, og 

SWOT analysen skal ses som et sammendrag af de punkter, jeg mener, er væsentlige 

værdidrivere for Danisco. Daniscos strategiske handlingsplan, skal med andre ord have fokus 

på de værdidriveres jeg har plottet ind i følgende SWOT-analyse. 
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 Daniscos årsrapport 2009/10 side 14 
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Figur 3.5.1 SWOT-analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: ”Regnskabsanalyse & værdiansættelse”, af Elling & Sørensen s. 103, samt egen tilgang  

3.5.1 Sammenfatning af SWOT 

Danisco har en meget stærk teknologiplatform, hvilket skyldes et øget fokus på R&D. Det 

afspejles i de ekstra investeringer der er sket over året, når man ser på forholdet mellem 

investeringer i R&D og den årlige omsætning i figur 3.2.1. 

Det kan konkluderes at der i Daniscos omverden er særdeles gunstige muligheder. 

 

Interne værdidrivers 

Strengths Weaknesses 

 Fokus på EBIT, som på mange segmenter er 

blevet forøget 

 Markedsleder eller høj markedsandel på dets 

segmenter 

 Stærk og produktiv R&D-afdeling 

 Stærkt Brand og omdømme hos nuværende og 

fremtidige kunder 

 Opererer på flere segmenter i forhold til 

konkurrenter, som medfører udnyttelse af 

synergier på tværs af segmenterne 

 Sweeteners taber markedsandele til billigere 

konkurrerende produkter 

 Øget energiomkostninger 

Eksterne værdidrivers 

Opportunities Threaths 

 Større fokus på helbred & sundhed 

 Lovgivning kan ulovliggøre konkurrerende 

produkter 

 Gunstige demografiske ændringer 

o Flere mennesker på jorden vil udfordre 

brødfødning af denne 

 Begrænsede naturressourcer i fx olie 

 Statslig interesser i segmenter 

 En fremtidig kreditklemme der vil mindske 

vækst 

 Lovgivning ved godkendelse af konkurrerende 

produkter der er billigere men mindre sunde 

o Salgsnedgang pga. substituerende 

produkter 

 Stigende forhandligsstyrke hos især kunder 
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De er endvidere ikke nævneværdigt sårbare over for, at et enkelt marked eller et produkt i 

deres portefølje skulle proforme dårligt. Det skal forstås sådan, at de ikke har et produkt der 

står for al indtjeningen, og et eventuelt vedvarende fald i et af produkterne, vil ikke udfordre 

deres eksistensgrundlag. For eksempel var Danisco tidligere meget udsat, hvis 

sukkerproduktionen blev udfordret, hvilket den gjorde og stadig gør.  

Svagheden ved Danisco må siges at være sweeteners, der står med ringe konkurrenceevne og 

taber markedsandele i forhold til deres konkurrenter, der godt nok er mere usunde, men også 

væsentligt billigere. 

 

4. Regnskabsanalyse 

En virksomheds aktivitet, kan opdeles i finansiel aktivitet og driftsaktivitet. I dette afsnit vil 

jeg reformulere Daniscos årsrapport, med det formål at få skilt den finansielle aktivitet fra 

selve driftsaktiviteten. En rentabilitetsanalyse af selve driften i dens rene form, vil give et 

bedre billede af virksomheden og dens evne til at tjene penge, og er et af de områder, jeg vil 

dække i den efterfølgende analyse. Følgende områder dækkes i analysen: 

 Vurdering af regnskabskvalitet og korrektioner 

 Vurdering af den historiske vækst samt deres evne til at skabe værdi for ejerne ved 

udarbejdelse af en rentabilitetsanalyse 

Resultaterne af regnskabsanalysen sammenholdes med den strategiske analyse, og danner 

grundlag for forventningerne til det fremtidige indtjenings- og vækstpotentiale, og resultatet 

af dette bliver den konkrete budgettering i næste kapitel. 

 

4.1 Vurdering af regnskabskvalitet 

Formålet med dette afsnit er, at foretage en kritisk gennemgang af Daniscos årsrapporter, og 

dermed sikre, at datagrundlaget for udarbejdelsen af mine reformulerede regnskaber samt 

rentabilitetsanalyse er på et tilfredsstillende niveau.  
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En generel gennemgang af årsrapporterne har givet anledning til følgende bemærkninger: 

Daniscos koncernregnskab aflægges efter international financial reporting standards (IFRS)
37

, 

som er godkendt af EU. Det har været gennemgående i de fem år jeg har analyseret. 

Der har ikke været ændringer i regnskabspraksis i de fem analyse år, og ingen forbehold i de 

eksterne revisionspåtegninger.  

Efter gennemgang af Daniscos incitamentsprogrammer, er der intet usædvanligt at berette. 

Man vedtog i 2010 et optionsprogram på 600 tusind optioner til direktion og ledende 

medarbejdere, med en exercise-kurs svarende til aktiekursen to måneder tidligere. 

Opdelingen af regnskabet i fortsættende aktiviteter har været vanskelig, da de første år kun er 

sparsomt opdelt i segmenter. Jeg vurderer dog at det ikke er en bevidst handling, da Danisco i 

de første år af min historiske analyse er ved at skifte kernekompetence fra sukker til udvikling 

af enzymer. De efterfølgende år er regnskaberne blevet mere uddybende og informationsrige. 

Min samlede vurdering af regnskabskvaliteten i Daniscos årsrapporter er, at der er en høj grad 

af kvalitet i den anvendte regnskabspraksis, samt et højt niveau af information. Jeg ser ingen 

grund til at rejse ”røde flag” om, at regnskabet ikke skulle vise det retmæssige billede af 

virksomheden.  

 

4.2 Reformulering af Resultatopgørelse og Balance 

Beregning af nøgletal er udgangspunkt for regnskabsanalysen, og det er derfor nødvendig at 

opstille regnskabet til analysebrug. Det gør jeg ved at frasortere ophørte aktiviteter ud af 

regnskabet, således at der kun er de aktive tilbage. Det betyder, at jeg får et billede af hvor 

god Danisco historisk set har været til at tjene penge, sådan som virksomheden ser ud i dag. 

Jeg får altså frasorteret historisk støj fra ophørte aktiviteter. 

Det første jeg har gjort er, at få frasorteret sukkerdivisionen i regnskaberne i årene 2007/08 og 

bagud i tid. 

Der foreligger ikke fuldstændige historiske regnskaber med kun fortsættende aktiviteter. Jeg 

har derfor på de fleste poster anvendt segmentoplysningerne i årsrapporterne til at opgøre 

resultatopgørelse og balance i fortsættende aktiviteter, men der har ikke været fyldestgørende 

oplysninger på alle poster. På disse poster har jeg anvendt en fordelingsnøgle.  
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 Det er et krav for børsnoterede virksomheder at aflægge koncernregnskab efter IFRS for regnskabsår fra  

    januar 2005 og frem (kilde: www.fondsraadet.dk) 
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For gennemgang af opsplitningen af regnskabet i fortsættende og ophørte aktiviteter, henvises 

til bilag 4A. 

Nedenstående figurer viser det reformulerede regnskab i en afkortet form. For at se den fulde 

reformulering af regnskabet, se bilag 4B. 

4.2.1 Reformuleret Resultatopgørelse 

Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er, at opdele virksomhedens overskud i 

drifts og finansieringsaktiviteter. Jeg får derfor et resultat af den primære drift, hvor alle 

transitoriske og finansielle poster er sorteret længere ned i resultatopgørelsen, og dermed viser 

mig, hvor godt et resultat Danisco har på den ”rene” drift. 

Figur 4.2.1.1 Reformuleret resultatopgørelse 

Reformuleret Resultatopgørelse

Nettoomsætning 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

ENABLERS 5.595 5.083 5.134 5.544 5.691

CULTURES 1.854 1.684 1.779 1.917 2.072

SWEETENERS 1.989 1.807 1.652 1.495 1.419

GENENCOR 3.840 3.489 3.646 4.035 4.524

SUKKER 7.634 6.739 6.567 0 0

Flavours 1.555

Nettoomsætning for fortsættende aktiviteter (u. sukker) 13.278 12.063 12.211 12.991 13.706

Produktionsomkostninger 7.225 5.991 6.228 7.324 7.162

Bruttoresultat 6.053 5.599 5.499 5.667 6.544

Kapitalomkostninger i alt 3853 3259 3307 3736 4103

Intjeningsbidrag (EBITDA) 2.200 2.340 2.192 1.931 2.441

Afskrivninger i alt 709 677 693 698 750

Resultat af primær drift (EBIT) 1.491 1.663 1.499 1.233 1.691

Skat af resultat af primær drift (30 %) 447 499 450 370 507

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 1.044 1.164 1.049 863 1.184  

Kilde: Daniscos årsrapporter + egen tilvirkning  

Endvidere foretages en allokering af årets skat til resultatet af den primære drift. Jeg har 

anvendt en marginal skattesats på 30% de enkelte år. Jeg har benyttet de 30% i stedet for den 

effektive skattesats, og det skyldes manglende oplysninger der vedrører de skattepligtige 

finansielle poster. 

I dag er den marginale skattesats i Danmark på 25%, og jeg overvejede derfor at benytte 

denne, men Danisco selv forventer at fremtidens skattesats for Danisco vil ligge på 30%
38

. 

                                                 
38

 Til trods for at den danske marginale skattesats hedder 25%, forventer Danisco at have en skattepct. på 30%.  

    Kilde: årsrapport 2009/10 side 16 
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Denne forventning samt det at den gennemsnitlige årlige effektive skattesats for Danisco har 

ligget væsentlig over de 25%, gør at jeg benytter en skattesats på 30%. 

4.2.2 Reformuleret Balance 

Den reformulerede balance opdeler den officielle balance i netto driftsaktiver, netto 

finansielle forpligtigelser, og egenkapital og minoritetsinteresser. Denne opdeling vil give et 

bedre billede af virksomhedens rentabilitet ved at beregne nøgletal, der måler resultatet af 

virksomhedens aktiviteter. 

I årsrapporterne har aktiverne stort set været segmenteret ud på sukker og ingredienser. Jeg 

har derfor segmenteret sukkeret fra, således at det kun er igangværende aktiviteter der 

fremstod på aktiverne. 

På passiverne har det været anderledes, idet de kun særdeles ringe grad har været fordelt ud 

på segmenter. Jeg har derfor brugt en fordelingsnøgle med det formål, at de fortsættende 

aktiver blev lig med forpligtigelserne. Man skal huske på at de ophørte aktiviteter jo har været 

finansieret, hvorfor man ikke kan fjerne flere aktiver end passiver, eller omvendt. 

Figur 4.2.2.1 Reformulerede balance 

AKTIVER

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

+ Driftaktiver 23.458 21.771 19.709 21.088 19.947

- Driftsforpligtigelser 3.188 2.801 2.574 3.522 3.296

= Investeret kapital 20.270 18.970 17.136 17.566 16.651  

PASSIVER

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

+ Egenkapital i alt 12.726 12.949 12.542 12.140 12.505

Gæld til realkreditinstitutter 106 85 73 30 515

Kreditinstitutter i øvrigt 2.935 2.961 2.260 3.661 1.982

Finansielle leasingforpligtelser 23 18 16 33 29

Anden gæld (langfristet) 75 40 25 29 454

Gæld til realkreditinstitutter 9 8 8 6 7

Kreditinstitutter i øvrigt 4.525 3.028 2.286 1.855 1.718

Finansielle leasingforpligtelser 2 2 2 2 2

- Likvide beholdninger 130 121 76 190 561

= Investeret kapital 20.270 18.970 17.136 17.566 16.651  

Kilde: Daniscos årsrapporter + egen tilvirkning  
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Likvider indeholder både overskydende likviditet, men også likvider der indgår i driften. Da 

en virksomhed har vanskeligt ved at opretholde den daglig drift uden likvider, har jeg derfor 

valgt at tage 1% af omsætningen, og defineret den til at indgå i driften. De resterende likvider 

indgår dermed som overskydende likviditet i de netto finansielle forpligtigelser
39

. 

På grund af manglende specifikation, har jeg placeret den kortfristede anden gæld som en 

driftsforpligtigelse (se figur 4B.1 i bilag 4B), imens den langfristede anden gæld er 

klassificeret som en finansiel forpligtigelse.  

 

4.3 Analyse af rentabilitet 

Analysen af Daniscos rentabilitet tager udgangspunkt i regnskaberne, efter de er korrigerede 

og reformulerede. Rentabilitetsanalysens formål er at se, om virksomheden formår at tjene 

penge af deres primære drift, hvilket er essentielt for virksomhedens fremtidige overlevelse.   

Det kan desuden ud fra rentabilitetsanalysen vurderes, om der bliver skabt en tilfredsstillende 

forrentning af aktionærernes penge. Ud fra den risikoprofil som Danisco har, bør der være et 

mindste afkast, man som aktionær vil kræve for at investere sine penge i virksomheden.  

Har en virksomhed for eksempel forrentet aktionærernes penge med en lavere rente end den 

risikofrie rente, vil det alt andet lige være en dårlig investering. 

Jeg vil i analysen benytte den udvidede DuPont-model som ser ud som følger. 

Figur 4.3.1 Udvidede DuPont-model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: ”Regnskabsanalyse & værdiansættelse”, af Elling & Sø rensen s. 173 
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Kilde: Petersen & Plenborg (2005) side 148 
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Jeg vil i analysen starte med at kigge på afkastningsgraden (AG=ROIC), og dekomponeringen 

af denne. Formålet er at nå ned på et dybere niveau, og se hvilke værdidrivere der eventuelt 

bliver under- eller over performet på. Dernæst analyserer jeg udviklingen i den finansielle 

gearing samt spreaded, og ender op med en forklaring på udviklingen i både ROIC og 

egenkapitalens forrentning ROE.  

4.3.1 Afkastningsgraden (AG) 

Afkastningsgraden måler hvor god en virksomhed er til at udnytte de ressourcer (netto 

driftsaktiver) den har til rådighed. Jo bedre den er til at udnytte sine driftsaktiver, jo større vil 

både afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning (ROE) være. 

Afkastningsgraden kan dekomponeres i yderligere to værdidrivere: 

                
  

    
 
    

   
 

  

   
40 

Nøgletallet afkastningsgrad er et vigtigt nøgletal i værdiansættelses sammenhænge. Der er en 

direkte sammenhængene mellem afkastningsgraden, og den værdiansættelses værdi man 

beregner sig frem til. Det har også en direkte betydning for virksomhedens finansiering, da en 

långiver som udgangspunkt vil kræve en lavere rente fra en virksomhed med en høj 

afkastningsgrad. Det skyldes at en høj AG betyder, at man har et højt resultat af den primære 

drift, i forhold til den kapital der er investeret i driften. 

Figur 4.3.1.1 Nøgletal 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

AG(ROIC) 5,15% 6,14% 6,12% 4,91% 7,11%

Overskudsgrad (OG) 7,86% 9,65% 8,59% 6,64% 8,64%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 0,66 0,64 0,71 0,74 0,82

1  / AOH 1,53 1,57 1,40 1,35 1,21

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  

Det kan ses ud af figuren, at afkastningsgraden stiger fra at være 5,1% i 2006 til at være 7,1% 

i 2010. Den er dog ikke steget støt over årene, men viser derimod en mindre volatil udvikling. 

I 2009 ser vi et markant dyk i AG, for derefter at stige meget i 2010. For at forklare denne 

udvikling, vil jeg kigge på udviklingen i de underliggende værdidrivere. 

Aktivernes omsætningshastighed defineres ved, at den måler salget pr. krone der er investeret. 

Jo højere AOH, jo bedre er virksomheden til at omsætte sine aktiver til salg.  
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Kilde: Petersen & Plenborg (2005) side 180 
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Ser man på den reciprokke værdi af AOH, fortæller den for eksempel, at man i 2010 har 

investeret 1,21 kr., for at skabe én krones salg.  

Til trods for at Danisco befinder sig i en investeringstung branche, mener jeg, at der er plads 

til at forbedre sig. Det har de også gjort over den 5-årige periode jeg kigger på, men der må 

være plads til at effektiviserer endnu mere. 

Figur 4.3.1.2 Aktivernes omsætningshastighed 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 0,66 0,64 0,71 0,74 0,82

Nettoomsætning (mio.kr.) 13.278 12.063 12.211 12.991 13.706

Investeret kapital (mio.kr.) 20.270    18.970    17.136    17.566    16.651    

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  

Over perioden stiger aktivernes omsætningshastighed, med undtagelse af perioden 30. april 

2006 – 30. april 2007. Stigningen i AOH, skyldes primært en nedbringelse af arbejdskapitalen 

i perioden. Nedbringelsen skyldes primært, at man har nedskrevet goodwill, samt 

produktionsanlæg og maskiner. Goodwill indeholder i 2010 ikke længere sukker, flavours og 

sweeteners, der alle er nedskrevet til 0 kr.  

Angående produktionsanlæg og maskiner, er man blevet mere effektiv i sin produktivitet, 

hvorfor man ikke har haft en tilgang af nye investeringer i samme grad som tidligere år. 

Øvrige immaterielle aktiver falder ligeledes, hvilket primært skyldes et salg af andre 

aktiviteter, som kan være patenter, rettigheder eller kundekontrakter og lignende. Desuden har 

man nedbragt færdig- og handelsvarelagret, hvilket også er et tegn på effektivitets-

forbedringer, da salget går op i perioden. 

Et fald i den investerede kapital bevirker at man, for at skabe samme salg, nu bare har færre 

penge investeret i aktiver. Det mindsker risikoen, og gør det, alt andet lige, mere attraktivt for 

en långiver at låne virksomheden penge til billigere renter. 

Der er et stort fald i nettoomsætningen den 30. april 2007, men det skyldes at der året før er 

medtaget flavours, på grund af manglende segmentoplysninger på omkostninger, samt aktiver 

og passiver på denne. 

Overskudsgraden viser hvor stor en del af omsætningen der bliver til indtjening. Danisco har 

en rimelig stabil høj overskudsgrad, hvis man ser bort fra 2009. Daniscos lave 

afkastningsgrad i 2009, skyldes altså at overskudsgraden ligeledes tager et markant dyk. 

Kigger vi nærmere på overskudsgraden, kan den deles op i yderligere to værdidrivere. 

Formålet er at se hvorfor OG, og dermed AG falder i 2009. 
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Figur 4.3.1.3 Overskudsgraden (OG) 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Overskudsgrad (OG) 7,86% 9,65% 8,59% 6,64% 8,64%

Resultat af primær drift efter skat(mio.kr.) 1.044 1.164 1.049 863 1.184

Nettoomsætning (mio.kr.) 13.278 12.063 12.211 12.991 13.706  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  

Det kan ses ud af ovenstående figur, at faldet i overskudsgraden i 2009, skyldes et markant 

fald i resultatet af den primære drift efter skat (NOPAT), og skyldes altså ikke udviklingen i 

nettoomsætningen. 

NOPAT falder med ca. 200 mio. kr. fra 2008 til 2009 (17,7%), for i 2010 at stige 343 mio. kr. 

(37,1%). Dette fald i 2009 kan spores tilbage til en stigning i distributions- og 

salgsomkostningerne. Der er sket en stigning i både omkostningen, men der har også været en 

stigning i afskrivningerne på denne post. 

4.3.2 Finansiel gearing og SPREAD 

Den finansielle gearing er et mål for forholdet mellem finansieringskilderne finansielle 

forpligtigelser og egenkapitalen: 

      
   

  
 

SPREAD defineres ved: 
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Det er altså forskellen mellem afkastningsgraden og nettolånerenten for virksomheden. 

Som det ses af nedenstående figur, falder den finansielle gearing over den 5-årige historiske 

periode. Det skyldes at den nettorentebærende gæld, og dermed de nettofinansielle 

forpligtigelser falder over perioden
42

, mens egenkapitalen bevæger sig minimalt. Faldet i NFF 

skyldes en nedbringelse af både den langfristede og den kortfristede gæld. Som nævnt i den 

strategiske analyse, er det også i overensstemmelse med Daniscos egne mål
43

, og udviklingen 

er derfor som forventet. 

 

 

                                                 
41

Kilde: Regnskabsanalyse & værdiansættelse”, af Elling & Sørensen s. 173 
42

 Se bilag 4B 
43

 Daniscos årsrapport 2009/10 side 5 
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Figur 4.3.2.1 Nøgletal 

Nøgletal 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

AG(ROIC) 5,15% 6,14% 6,12% 4,91% 7,11%

Overskudsgrad (OG) 7,86% 9,65% 8,59% 6,64% 8,64%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 0,66 0,64 0,71 0,74 0,82

FGEAR 0,59 0,46 0,37 0,45 0,33

Nettofinansielle udgifter 497 506 201 114 217

Skattefordel (30%) 149 152 60 34 65

Nettofinansielle udgifter efter skat 348 354 141 80 152

NLR 4,61% 5,88% 3,06% 1,47% 3,66%

SPREAD 0,54% 0,25% 3,06% 3,44% 3,45%

Egenkapitalens forrentning (ROE) 5,47% 6,26% 7,24% 6,45% 8,25%  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  

Nettolånerenten (NLR) er set med historiske øjne, meget volatil for Danisco. Dette nøgletal 

må ikke forveksles med den rente som virksomheden låner pengene til i banken. NLR er et 

nettotal, og der vil derfor underliggende indgå både en indlåns- og en udlånsrente i 

beregningen.  

I 2008 falder de nettofinansielle omkostninger, hvilket skyldes at der i dette år, er en stigning i 

”kursgevinster på valuta” (finansielle indtægter), og et fald i ”finansielle omkostninger til 

kreditinstitutter mv.”. Det yderligere fald i 2009, skyldes igen en stigning i kursgevinster, og i 

2010 stiger NLR igen på grund af et fald i selvsamme kursgevinster. 

Desuden er den rentebærende gæld blot et øjebliksbillede af gælden på regnskabsdatoen, og 

fortæller derfor intet om, hvordan gælden har udviklet sig i løbet af regnskabsåret. Dette kan 

forklare den volatile udvikling vi ser i ovenstående nøgletal (NLR).  

Nøgletallet SPREAD fortæller hvad forskellen er mellem ROIC og NLR. Er forskellen 

positiv, vil det sige at virksomheden tjener penge på at have gæld. Det vil sige at de får et 

større afkast (ROIC) ved at investere lånte penge i driftsaktiver, end de netto skal betale for at 

låne pengene (NLR). 

 

Egenkapitalens forrentning (ROE), afhænger af afkastningsgraden, den finansielle gearing og 

SPREADED mellem afkastgraden og nettolånerenten. 

                         44 
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 Kilde: Regnskabsanalyse & værdiansættelse”, af Elling & Sørensen s. 174 
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Ud fra figur 4.2.2.1, ses det at ROE stiger jævnt over de sidste 5 år, med undtagelse af april 

2009, hvor den falder lidt. Det skyldes at ROIC falder i dette år, og som jeg var inde på 

tidligere, skyldes dette fald, at der i året er en stigning i salgs- og distributionsomkostninger. 

Dette får overskudsgraden til at falde, og til sidst påvirker det ROE i negativ retning.  

ROE falder dette år, til trods for at NLR også falder. Et fald i NLR ville ellers trække i modsat 

retning, og ville medføre en højere ROE, hvis de andre tal var faste. Netop at ROIC påvirker 

ROE mere end NLR ses også af ovenstående formel. 

Ud fra formelen, vil man hurtigt kunne se at en større rentebærende gæld, vil give en større 

forrentning af egenkapitalen, såfremt forskellen mellem afkastningsgraden og nettolånerenten 

er positiv. Man ved dog endnu ikke om det skaber værdi for virksomheden. For at finde ud af 

dette, må man finde economic value added (EVA).  

EVA indregner både ejernes og fremmedkapitalens afkastkrav ved hjælp af nøgletallet 

WACC
45

. WACC’en vil være større end nettolånerenten, hvilket skyldes at ejernes afkastkrav 

altid vil være større end bankens, idet ejerne bære en væsentlig større risiko. Den større risiko 

skyldes selvfølgelig, at aktionærer er i bunden af prioritetsrækkefølgen til at få deres penge 

retur, såfremt virksomheden skulle gå konkurs. 

Jeg vil komme nærmere ind på EVA og WACC når jeg finder disse værdier i 

værdiansættelsesafsnittet senere i afhandlingen. 

 

4.4 Sammenfatning af Regnskabsanalysen 

Selve regnskabsanalysen havde til formål, at frasortere den finansielle aktivitet fra selve 

driftsaktiviteten. Reformuleringen af regnskabet har som hovedsigte, at etablere grundlaget 

for en retvisende analyse af årenes resultater, og i resultatopgørelsen fik jeg frasorteret 

sukkerdivisionen samt flavoursdivisionen fra årsregnskaberne i perioden 2007/08 og 3 år 

tilbage
46

.  

Derudover fik jeg identificeret transitoriske samt finansielle poster, og fik derved opdelt 

resultatopgørelsen i den ”rene” drift, sådan som virksomheden ser ud i dag. Til dette 

benyttede jeg desuden en skattesats på 30%. 
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 Weighted Average Cost of Capital 
46

 I året 2005/06 indeholder regnskabet dog flavours på grund af manglende segmentoplysninger. 
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Aktiverne er ligeledes blevet sorteret ud fra segmentoplysninger i regnskaberne, og sukker- 

divisionen samt flavours er fjernet i reformuleringen. På passivsiden var der kun en ringe 

opdeling, og denne segmentering er derfor foregået ved hjælp af fordelingsnøgler, som 

fremgår af bilag 4B. 

Efter reformuleringerne lå klar, undersøgte jeg rentabiliteten af Danisco’s drift, og fandt frem 

til en hidtil god forrentning af egenkapitalen, med undtagelse af ét år. I 2009 var der et fald i 

ROE, som kunne spores, via en faldende ROIC og OG, tilbage til en øget post på salgs- og 

distributionsomkostninger. Den finansielle gearing har været faldende, hvilket også er i 

overensstemmelse med Daniscos egne mål med at nedbringe gælden. 

Igennem den 5-årige periode, er der et positivt SPREAD, hvilket påvirker ROE i en positiv 

retning. For at konkludere om en virksomhed har skabt værdi, er man dog nød til at 

sammenligne ROIC med WACC’en, der i modsætning til nettolånerenten, tager højde for 

både ejernes og fremmedkapitalens afkastkrav. Analyse af denne vil tilgå 

værdiansættelsesafsnittet senere i afhandlingen. 
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5. Budgettering 

Formålet med dette kapitel, er at få opstillet et realistisk budget der afspejler Daniscos 

fremtidige rentabilitet i form af indtjening og investeringer. Jeg vil tage udgangspunkt i 

ovenstående rentabilitetsanalyse, men vil også inddrage de reformulerede regnskaber. 

Formålet med at bruge rentabilitetsanalysen er, at det gør det nemmere at lave selve 

udarbejdelsen, da der er færre poster. Desuden er man dermed sikker på, at de fremtidige 

nøgletal kommer til at ligge på et realistisk niveau, da man har budgetteret ud fra disse.  

Laver man et linje- for linje budget, vil man ofte ikke have tilstrækkelig informationer til 

dette, og man kan i sidste ende få urealistiske høje forventninger (nøgletal) for den fremtidige 

indtjening. 

I bilag 5, figur 5C.1 og figur 5C.2, er de færdigudarbejdede budgetter for både 

resultatopgørelsen og balancen. I de efterfølgende afsnit vil jeg forklare hvilke forudsætninger 

jeg har taget i budgettet, samt argumenterer for mine valg. 

Jeg har budgetteret regnskabet ud fra både linje- for linje-princippet og rentabilitetsanalysen 

men har også benyttet common-size-analyse samt trendanalysen. 

 

5.1 Resultatbudget 

Formålet med resultatbudgettet, at nå frem til en nettoomsætning og NOPAT, da disse 

nøgletal er nogle af de vigtigste drivere, for at fastsætte virksomhedens værdi. 

Ud fra de historiske tal har jeg lavet en common-size-analyse samt en trendanalyse, som der 

er taget udgangspunkt i, i forbindelse med budgetteringen af omsætningen. Disse ses i bilag 5. 

5.1.1 Nettoomsætning 

Omsætningen er en af de vigtigste poster at budgettere. Det skyldes, at mange af de øvrige 

poster tager udgangspunkt i hvorledes virksomheden proformer i omsætningen, og er dermed 

en funktion af denne. 

Jeg har budgetteret omsætningen ud fra de historiske tal, fem år tilbage i tid, samt ud fra 

Daniscos egne mål og forventninger, som blev gennemgået i den strategiske analyse. 

Omsætning består af de forskellige segmenter, der bevæger sig mere eller mindre individuelt i 

forhold til hinanden.  
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Figur 5.1.1.1 Budget for omsætningen 

t-værdi

Budget for omsætningen 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

ENABLERS 5.691 2% 2% 2% 1% 1% 1%

CULTURES 2.072 6% 6% 6% 6% 6% 6%

SWEETENERS 1.419 -7% -7% -5% -5% -5% -5%

GENENCOR 4.524 12% 12% 12% 10% 10% 10%

SUKKER 0 0 0 0 0 0 0

Flavours 0 0 0 0 0 0 0

Nettoomsætning for fortsættende aktiviteter 13.706 5% 5% 6% 5% 5% 5% 4%

Produktionsomkostninger 7.162 5% 5% 5% 3% 5% 5% 4%

Bruttoresultat 6.544 5% 5% 6% 7% 5% 5% 4%

Budgetperiode - årlig vækst

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  

Ovenstående figur viser den absolutte værdi af omsætning samt bruttoresultat, af det sidste 

tilgængelige regnskabsår (2009/10). Derudover viser budgetperioden den vækst jeg 

budgetterer med, når man kigger på hver enkelt linje i nettoomsætningen. 

Som det ses af figuren, har jeg valgt at lade enablers have en meget begrænset vækst i 

perioden. Jeg har tillagt enablers en årlig organisk vækst på 2% de første år, for derefter at 

have en vækst på 1%. Det skyldes, at de står over for stigende råvarer- og energipriser, hvilket 

jeg forudser, vil hæmme efterspørgslen, da produkterne bliver dyrere at producere, og derved 

vil presse prisen op.  

Som det ses i trendanalysen af resultatopgørelsen i figur 5A.1 i bilag 5, er enablers også først 

lige kommet op på samme niveau som i 2005/06, efter et fald i 2006/07.  

Terminalværdien fortæller, hvilken årlig vækst jeg forventer i den resterende del af Daniscos 

levetid som virksomhed. De skal sættes lidt forsigtigt af flere grunde. En virksomhed kan 

have en høj vækst inden for en periode, men man skal være forsigtig med at budgettere denne 

vækst ud på resten af virksomhedens levetid.  

Fremtidsbilledet kan se meget anderledes ud end det ser ud i dag. Som korte eksempler kan 

nævnes dampmaskinen, der i en tid var uundværlig i industri og sejlads, men som i dag er 

overflødig. Et nyere eksempel er Nokia, som i lang tid har haft en stabil markedsposition på 

markedet for mobiltelefoner. Nu kæmper de for at følge med Iphone og HTC i den 

teknologiske udvikling.  
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Derudover er terminalværdien også den værdi, der har størst betydning for værdiansættelsen 

af en virksomhed, da det er virksomhedens fremtidige cashflow eller værditilvækst man 

betaler for. Derfor er der ekstra god grund til, at være realistisk i sin estimering af 

terminalværdierne. 

Jeg har valgt at budgettere med en vækstrate på 4 pct. i terminalperioden. Det vurderer jeg 

samlet ud fra den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Jeg mener 4 pct. er en fornuftig 

vækstrate, fordi de markeder som Danisco opererer på, vokser med 4 pct. eller mere hvert år 

(bortset fra sweeteners)
47

. Jeg har valgt ikke at have den større end 4 pct., da terminalværdien 

er et estimat af hvad virksomheden er værd med uendelig levetid. Det er muligt, at de kan 

opretholde en vækst der er højere en 4 pct. ud over min budgetperiode, men derfra og så 

kunne opretholde den til uendelig tid er et stykke vej. 

Jeg vil dog nævne at de med Genencor i introduktionsfasen, meget hurtigt kan ændre dette 

billede, da man de næste år om ikke andet kan forlænge budgetperioden. Det kan være 

billedet for Genencor tegner så godt at de er nemmere at forudse flere år ud i tiden med en høj 

vækst, og vil i sidste ende påvirke væksten i budgetårene, terminalåret og dermed 

markedsværdien af Danisco. 

Cultures stiger med årlige 6% i budgetperioden. Denne stigning begrunder jeg med, den høje 

organiske vækst som cultures har haft de sidste par år
48

, hvilket primært skyldes en vækst i 

asien og stillehavsområdet. Med en vækst på 6% ligger de lige over hvad markedet generelt 

for ingredienser bevæger sig hvert år(3-5%)
49

.  

Helt anderledes ser det ud for sweeteners. Jeg har forudset deres årlige vækst til at være -7%, 

de første år, for herefter at blive reduceret med 5% om året. Det må siges at være en særdeles 

negativ vækst. Det skyldes flere ting. Hvis vi kigger på trendanalysen i bilag 5, figur 5A.1, 

kan det ses, at trenden har været stejlt nedadgående de sidste 5 år. Det skyldes hovedsaligt tab 

af markedsandele til konkurrenter med langt billigere produkter.  

Derudover har Danisco nedskrevet al goodwill som de har opnået i forbindelse med 

sweeteners, hvilke jeg tager som en indikation på, at Danisco hverken evner eller har 

fremtidige planer om, at ville udfordre konkurrenterne på dette marked. Ser vi på common-

size-analysen i figur 5A.2 i bilag 5, kan vi da også se, at sweeteners andel af den samlede 

omsætning er hastigt nedadgående.  

                                                 
47

 Se figur 5C.3 i bilag 5 
48

 Se trendanalyse på resultatopgørelsen i figur 5A.a i bilag 5 
49

 Danisco årsrapport 2009/10 side 21 
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Genencor har jeg forudset vil få en vækst på 12% de første år af budgetperioden, for de 

resterende tre år at have en vækst på 10%. Væksten på 12% ligger lidt højere end den 

langsigtede vækstrate som Danisco selv forudsiger, men på kort sigt vil jeg mene de kan 

bibeholde den vækst de har oplevet de seneste år.  

Det begrunder jeg med at produktet bioethanol er i sin opstartsfase, og derfor oplever en 

højere vækst end den langsigtede budgettering. Det ses også af udviklingen i omsætningen de 

sidste to år, der overstiger den forventede langsigtede årlige mål på 7-9%
50

. Hvis vi kigger på 

common-size-analysen
51

, kan vi se at genencors andel af omsætningen vokser henover den 5-

årige historiske periode.  

I budgetperioden vil denne andel ligeledes vokse, hvilket vil ske på bekostning af sweeteners 

og enablers. Det er blot naturligt, at når nogle af de respektive markeder vokser hurtigere end 

andre, vil deres betydning for virksomhedens samlede omsætning også vokse.  

5.1.2 Produktions- og kapacitetsomkostninger 

Produktionsomkostningerne har jeg valgt, at lade udgøre 52% af den samlede omsætning de 

første to år af budgettet, for derefter at blive reduceret til 51% de efterfølgende tre år samt i 

terminalåret. Det skyldes at Danisco har haft forbedringer samt fokus på deres EBIT de sidste 

par år. Da der er grænser for hvor meget man kan mindske omkostningerne, har jeg valgt at 

lade den stagnere ved de 51%. 

Forsknings og udviklingsomkostninger har jeg ligeledes budgetteret ud fra den samlede 

omsætning. De første to år har jeg sat den til at være 6% af omsætningen, hvilket følger den 

historiske udvikling 5 år tilbage i tid jævnfør common-size-analysen
52

. De sidste tre år af 

budgetperioden har jeg valgt at lade den årlige procentsats stige, først til 7%, og de sidste to år 

til 8%.  

Grunden til jeg lader den stige er, at Danisco for at bevare deres markedsposition, også må 

nærme sig konkurrenternes investeringsportefølje mere end de gør i dag. Her tænker jeg på, at 

Novozymes bruger en større andel af deres omsætning end Danisco gør. Desuden har 

Daniscos trend de sidste år været en forøgelse af andelen af omsætningen der bliver investeret 

i R&D (se figur 3.2.1). 
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 Daniscos årsrapport 2009/10 side 14 
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 Se bilag 5, figur 5A.2 
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 Se bilag 5, figur 5A.2 
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Salgs- og distributionsomkostningerne har jeg valgt at ligge på 17% af omsætningen de første 

år af budgetperioden, for derefter at falde til 16%. Den har jævnfør common-size-analysen 

også ligget i samme niveau hvis man kigger 5 år tilbage. 

Ligeledes har jeg lagt administrationsomkostningernes andel af omsætningen til at være 

konstant 6% de først budgetår, og i de tre sidste år låses fast på 1.100. Jeg mener ikke at 

administrationsomkostninger er 100 pct. korreleret med omsætningen, hvorfor jeg lader den 

stige med omsætningen nogle år, for derefter at være konstant. I terminalperioden stiger den 

igen. Jævnfør common-size-analysen har denne post ligget rimelig konstant på dette niveau 

tilbage i tid. 

Andre driftsindtægter, andre driftsomkostninger samt aktiebaseret aflønning har ikke givet 

mening at fastsætte ud fra nettoomsætningen, da udviklingen i disse ikke er korreleret med 

omsætningen på den primære drift. Jeg har derfor i mangel af bedre alternativ taget den 

absolutte værdi af posterne i året 2009/10, og overført dem videre i budgetårene samt i 

terminalværdien. 

 

Afskrivningerne har jeg budgetteret med en fast procentsats af de omkostninger de tilhører. 

Jeg kiggede på det historiske forhold mellem afskrivningerne og de materielle samt 

immaterielle aktiver, men der var ingen åbenlys trend at finde i dette forhold. Jeg budgetterer 

derfor afskrivningerne efter hvor store de tilhørende omkostninger er budgetteret. Det 

medfører at jeg afskriver hvad der svare til 7% af produktionsomkostningerne, 10% af 

forsknings- og udviklingsomkostningerne, 5% af salgs- og distributionsomkostningerne, 6% 

af administrationsomkostninger samt 6% af netto andre driftsindtægter. Det gælder i hele 

budgetperioden, samt terminalværdien. 

Skattesatsen har jeg bestemt ved blandt andet at benytte Daniscos egne forventninger. De 

regner selv med at have en skattesats på 30% de følgende år
53

. Desuden har den effektive 

skattesats vist sig at ligge over de 25% som den marginale skattesats er i dag, og faktisk har 

den også ligget godt over de 30%.  

Havde jeg ikke ovenstående informationer ville jeg have benyttet virksomhedsskatten på 

25%. Der har, som nævnt tidligere, fra den før siddende VK- regerings side, været tale om at 

nedsætte skattesatsen til 20% over en periode, men som det ser ud i dag ser jeg bort fra dette, 

da vi netop har fået et regeringsskifte, og derfor ikke får vedtaget ændringen. 
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Andre fortsættende aktiviteter har som ventet været udfordrende at budgettere. Særlige poster 

har jeg taget den gennemsnitlige omkostning de sidste 5 år og tillagt hvert enkelt år i 

fremtiden. Andelen af joint ventures, har sat på den absolutte værdi på -65 mio. kr. i 

fremtiden, hvilket er værdien i 2009/10. De netto finansielle omkostninger har jeg sat til at 

stige beskedent i fremtiden, hvilket blandt andet skyldes at rentekurverne stadig er konvekse, 

og dermed er forventningen i markedet, at renterne vil stige i fremtiden. 

 

5.2 Balancebudgettet 

Immaterielle aktiver forventes at ligge stabilt over budgetperioden.  Jeg har valgt at holde 

goodwill konstant i perioden. Det skyldes at goodwill ikke indeholder sweeteners, flavours og 

sukker i 2010. Ifølge IFRS 3 skal Danisco foretage nedskrivningstest af værdiforringelsen af 

goodwill, og det er en særdeles vanskelig opgave at ”gætte” på hvordan Danisco vil foretage 

disse nedskrivningstest. Jeg har derfor implicit forudsat at de fremtidige nedskrivninger er lig 

med den fremtidige tilgang af goodwill, hvormed goodwill bliver konstant. 

Færdig- og handelsvarer har jeg sat til i alle budgetårene til at have den absolutte værdi på 

1.400 mio. kr. Det skyldes at Danisco har nedbragt denne post over de sidste fem år for at 

mindske sine lagre, og havde de fortsat denne trend
54

, ville de i budgetårene nå ned på et 

urealistisk lavt niveau. 

De øvrige Driftsaktiver i den reformulerede balance er budgetteret ud fra en common-size-

analyse af balancen
55

. En linje- for linje-budgettering vil være særdeles uaktuel, da der i 

årsregnskaberne ikke er tilstrækkelige informationer, til at indarbejde de nødvendige 

forudsætninger.  

Driftsforpligtigelserne har jeg givet den vækst, som driftsaktiverne har år for år i 

budgetperioden. Det har jeg gjort fordi driftsaktiverne er afhængige af nettoomsætningen, 

ligesom jeg vil mene at driftsforpligtigelserne ligeledes skal afhænge af nettoomsætningen. 

Hvilket den til dels gør ved at følge driftsaktivernes vækst. 

Passiverne er budgetteret ud fra den årlige vækst i den investeret kapital i budgetperioden. 

                                                 
54

 Se bilag 5, figur 5B.1 
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 Se bilag 5, figur 5B.2 
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5.3 Sammenfatning 

For at lave en kontrol af ”boniteten” eller realismen i mit budget, har jeg lavet en 

rentabilitetsanalyse, der viser udviklingen i nøgletallene i budgetperioden i forhold til de 

historiske nøgletal. 

Figur 5.3.1 Historisk samt budgetteret rentabilitet 

t-værdi

Budgetkontrol 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Oms (mio.kr.) 13.278    12.063    12.211    12.991    13.706    14.388    15.151    16.029    16.815    17.676    18.621    19.366    

∆ oms. -9% 1% 6% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 4%

EBITDA-margin 16,6% 19,4% 18,0% 14,9% 17,8% 18,4% 18,4% 18,7% 18,7% 18,5% 18,6% 18,6%

Inv. Kapital (mio.kr) 20.270    18.970    17.136    17.566    16.651    17.354    17.863    18.448    18.972    19.546    20.175    20.982    

AG 5,1% 6,1% 6,1% 4,9% 7,1% 7,5% 7,7% 8,0% 8,2% 8,2% 8,5% 8,5%

OG 7,9% 9,7% 8,6% 6,6% 8,6% 9,0% 9,1% 9,3% 9,3% 9,1% 9,2% 9,2%

AOH 0,66 0,64 0,71 0,74 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,92

FGEAR 0,59 0,46 0,37 0,45 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

NLR 4,6% 5,9% 3,1% 1,5% 3,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,8%

SPREAD 0,5% 0,3% 3,1% 3,4% 3,4% 2,8% 3,1% 3,4% 3,7% 3,7% 4,0% 3,7%

ROE 5,5% 6,3% 7,2% 6,5% 8,3% 8,4% 8,7% 9,2% 9,5% 9,4% 9,8% 9,7%

Regnskab Budget

 Kilde: egen tilvirkning ud fra bilag 4 og 5  

Omsætningen er budgetteret ud fra de historiske tal, men også ud fra markedets udvikling, 

som jeg gennemgik i den strategiske analyse tidligere i afhandlingen. 

Som det ses af ovenstående figur, udvikler nøgletallene sig i en positiv retning for Danisco. 

Det mener jeg også er i overensstemmelse, med de segmenter som de operere på. 

Der er stor vækst på Daniscos fokusområder, og dermed også et stort potentiale, som de i 

øvrigt har formået at udnytte indtil videre. Jeg har troen på at de kan følge op på dette, og 

fortsat udfordre markedet. Som det fremgår af de historiske nøgletal, har Danisco formået at 

bevare momentum, og kommet flot igennem den globale økonomiske krise vi har haft. 

Jeg mener selv, at det er lykkedes mig at lande imellem pessimismen og den urealistiske 

optimisme, for hvordan fremtiden ser ud for Danisco.   
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6. Værdiansættelse 

Dette kapitel har til formål at samle alle informationer i de foregående kapitler, og outputtet 

bliver et realistisk bud på hvad Daniscos aktieværdi er pr. 1. maj 2011. 

En god måde at beregne værdien af en virksomhed, er at tage alle fremtidige dividender, og 

tilbagediskontere dem med ejernes afkastkrav. Men da man ikke kan spå om fremtiden har jeg 

valgt følgende modeller til at estimere hvad fremtiden vil bringe i economic value added 

(EVA) og det frie cashflow (DCF) for Danisco. 

 

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel 

Jeg vil i min værdiansættelse af Danisco benytte de to kapitalværdibaserede modeller EVA og 

DCF. 

EVA 

          
                  

         
 

                  

      
 

 

         

 

   

 

Når jeg benytter EVA-modellen forudsætter jeg samtidig i mit budget, at det følger 

totalindkomstbegrebet. Det vil sige at jeg antager at alle indtægter og omkostninger passerer 

resultatopgørelsen. Dermed bliver ingen af disse transaktioner overført direkte til 

egenkapitalen i stedet for at indgå i resultatopgørelsen. 

Formålet med modellen er at fastsætte værdien af egenkapitalen ved overnormal indtjening
56

. 

Kritikken af modellen er, at den vil være følsom over for fejlagtige estimater af for eksempel 

WACC’en, og det årlige økonomiske overskud. 

Specifikt ved Danisco, er det en udfordring at estimere WACC’en, da de befinder sig på 

forskellige markeder. Dels er produkterne forskellige steder i deres livscyklus, og desuden er 

væksten og risikoen inden for markederne forskellig. Jeg vil dog tage ovenstående udfordring 

med ind i min beregning af WACC’en senere i kapitlet. 
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DCF 

     
    

         
 

      

      
 

 

         

 

   

 

Ligesom EVA-modellen er DCF uafhængig af regnskabspraksis. 

Det frie cashflow, er til deling mellem både långivere og ejere. Derfor skal det 

tilbagediskonteres med det afkastkrav, som afspejler både långivere og ejernes 

risikoopfattelse af disse cashflows. Da jeg ønsker værdien opgjort på ejerniveau, fratrækker 

jeg markedsværdien af Daniscos rentebærende gæld til sidst
57

. 

Terminalværdien, som er det sidst led (t=n+1), er ligesom ved EVA-modellen en steady state 

for virksomhedens fremtidige udvikling. Man antager altså med modellerne at man fra 

periode n+1 og frem har en fast årlig vækst (g). 

Jeg antager desuden ved brug af DCF-modellen, at al overskydende likviditet, bliver udloddet 

til ejerne, eller placeret i projekter med et afkast der er lig afkastkravet, hvor nutidsværdien af 

projektet derfor vil give nul. Hvis afkastet af disse projekter er mindre end afkastkravet, vil 

DCF-modellen overvurdere Daniscos værdi. Kort sagt antager jeg, at Danisco udlodder al 

overskydende likviditet. 

Før jeg benytter de to modeller til at finde værdien af Danisco, må jeg først finde de vejede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), som indgår i begge modeller. 

 

6.2 Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger WACC 

WACC’en er givet ved: 

     
 

   
    

 

   
         58 

E og D er markedsværdien af henholdsvis egenkapitalen og gælden, mens Re er ejernes 

afkastkrav, Rd er långivernes afkastkrav og t er den marginale skattesats. 
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  

    virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 43 
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  

    virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 50 
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En vigtig antagelse ved at benytte den samme WACC i alle årene er, at jeg benytter den 

langsigtede kapitalstruktur, og at denne vil være konstant. Da Danisco har en del forskning og 

er meget kapitaltung, er det ikke urealistisk, at de i fremtiden kunne finde på at øge deres 

gæld, men det vil være umuligt at forudse.  

Det skal lige nævnes, at havde det ikke været for rentefradraget, kunne denne antagelse være 

ligegyldig da teorien siger at WACC’en er en ligevægt
59

. Det vil sige, at hvis man øger 

gælden
60

, vil afkastkravet fra både ejere og långivere stige, og WACC’en vil forblive konstant 

uden rentefradrag. Med rentefradraget, kan man ved øget finansiel gearing mindske 

WACC’en. 

6.2.1 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostningerne er givet ved: 

                61 

Som risikofrie rente (rf), vil jeg benytte den 10-årige danske statsobligation som estimat. Pr. 1 

april 2011, er den effektive rente på den 10-årige danske statsobligation på 3,59%
62

. 

Det selskabsspecifikke rentetillæg skal bestemmes ud fra en samlet risikovurdering af 

virksomheden. Hvis man kender virksomhedens kredit rating, kan man ud fra nedenstående 

figur se hvilket niveau tillægget skal ligge i. I praksis er niveauet mellem 0,25-4%
63

. 

Figur 6.2.1.1 Risikotillæg ved forskellige kredit ratings 

Kredit rating AAA AA A BBB BB B

Risikotillæg 0,45 0,54 0,63 1,44 2,55 3,67  

Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med      

            værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 54  

Det har ikke været muligt at finde kredit ratings på Danisco eller deres konkurrenter, men 

ifølge S&P har Dupont en kredit rating på A, men vil muligvis blive nedgraderet til BBB. Det 

skyldes dog, at Dupont vil finansiere købet af Danisco med fremmedkapital
64

.  
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  

    virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 51 
60

 Gælden har det laveste afkastkrav da deres risiko er mindre end ejernes 
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  

    virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 53 
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 Kilde: Børsen den 1. april 2011 side 35  
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  

    virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 54 
64

 Kilde: http://finance.yahoo.com/news/SP-may-cut-DuPonts-credit-apf-3812111990.html?x=0 
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Ud fra ovenstående samt min egen kredit vurdering, vil jeg bedømme, at Danisco ligger et 

sted imellem rating A og BBB. Det skyldes i høj grad også at de ikke har særlig meget gæld, 

og har et langsigtet mål om at bevare den nuværende gearing. Det vil derfor være attraktivt 

for en långiver at låne penge til Danisco, da de vil have særdeles høj prioritering såfremt 

Danisco gik konkurs. Det vil sige, at jeg vurdere den selskabsspecifikke risiko til at være rs=1 

Da den effektive skat forventes at være 30%, får jeg: 

                                                       

6.2.2 Estimering af ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav tager udgangspunkt i Capital Asset Pricing-modellen (CAPM), som er 

givet ved: 

                 65 

Estimering af den systematiske risiko β 

Den systematiske risiko beta (β), er en risiko som skyldes virksomhedsspecifikke forhold og 

kan ikke bort diversificeres.  

En betaværdi lig 1, betyder at investeringen har samme risiko som markedet. En betaværdi 

der er større end 1, vil betyde at investeringen har en risiko der er større end markedet, mens 

risikoen vil være mindre end markedets hvis betaværdien er mindre end 1. En fuldstændig 

risikofri investering vil have en betaværdi på 0
66

. 

Der er flere metoder til at finde β, og jeg har valgt at tage udgangspunkt i den historiske 

kursudvikling af Danisco’s aktie samt udviklingen i OMXC20-indekset. Jeg benytter kursen 

på Danisco som den afhængige variable, og vurderer udviklingen i forhold til den uafhængige 

variable som i dette tilfælde er OMXC20.  

Jeg ser på den daglige kursudvikling fra januar 2008 til januar 2011. Grunden til jeg har valgt 

lige netop dette interval, skyldes at, hvis jeg går længere tilbage en 2008, vil der i kursen være 

indberegnet driftsaktiviteter som ikke længere eksistere i Danisco.  
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  
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Desuden kom Duponts bud i januar 2011, hvilket medførte at aktiekursen steg med 25% efter 

offentliggørelsen af buddet som var på ca. 31 mia. kr. Denne stigning vil give et skævt billede 

af risikoen i forhold til markedet, så jeg har valgt at udelukke denne stigning i beregningen. 

Når man benytter denne metode, er det et krav at aktien er likvid, da β i modsat fald vil blive 

undervurderet
67

. Danisco har indtil opkøbet været særdeles likvid, da den var børsnoteret og 

blandt de 20 mest handlede danske aktier. Man skal endvidere være opmærksom på, at det er i 

mangel på fremtidige data, at man estimere β på grundlag af historiske data. 

Jeg har ud fra kursudviklingerne lavet en simpel regressionsanalyse, for at finde 

sammenhængen mellem udviklingen på kurserne. Regressionsanalysen har til formål at finde 

den bedste rette linje der forklare data, og ser ud som følger: 

Figur 6.2.2.1 Estimering af β 
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Kilde: www.euroinvestor.dk samt egen tilvirkning vha. regressionsanalyse i Excel  

Det ses af ovenstående figur, at ud fra Daniscos historiske kursværdier har de en marginal 

øget systematisk risiko (β) på 1,080 i forhold til markedet. 

Jeg mener at niveauet for Daniscos betaværdi på 1,080, umiddelbart ser fornuftig ud, men jeg 

vil benytte en beta-værdi der er lig med markedets, nemlig 1. Det skyldes det overordnede 

billede som jeg har fået ved at arbejde med Danisco ved en gennemgang af en strategisk 

analyse, rentabilitetsanalyse samt udarbejdelse af budgetter.  
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    virksomheder og virksomhedsandele” (2002), side 56 

 

 



74 

 

Danisco har vist sig ikke at være særlig konjunkturfølsom, samt at stå stærkt i branchen, med 

et koncept der er på forkant med den øvrige udvikling på markederne. De afdækker de 

valutarisici det er mulig at afdække, og deres finansielle gearing ser upåklagelig ud set med en 

investors øjne.  

Desuden skal det (igen) nævnes, at Danisco har en overvægt af variable forrentede lån. Det 

kunne være et argument for at øge beta-værdien for Danisco, man da lånene er afdækkede af 

renteswapper, resulterer det ikke i en øget risiko. 

Det vil sige at Daniscos beta for egenkapitalen bliver       

 

Estimering af markedsporteføljens risikopræmie (rm-rf) 

Markedsporteføljens risikopræmie, er den præmie som investor kræver for at investere i aktier 

i stedet for en risikofri investering med samme varighed
68

. 

Ifølge Credit Suisse Global Investment Yearbook 2010
69

, har risikopræmien i gennemsnit 

været 3,7 pct. p.a. i forhold til det risikofrie afkast i de sidste 110 år (1900-2009). Den danske 

nationalbank lavede i 2003 en estimering af risikopræmien ved at kigge på den historiske 

risikopræmie fra 1970 til 2003. De kom frem til en præmie på 5,2 pct., og konkludere i øvrigt 

at den danske historiske præmie generelt har været under den præmie der har været observeret 

i USA
70

.  

En anden faktor der kan påvirke investorernes risikopræmie, er hvor langt virksomhedens 

produkter er i deres livscyklus. For Daniscos tilfælde vil jeg ikke på den baggrund forhøje 

risikopræmien, da de fleste af Daniscos produkter er i enten introduktionsfasen eller i 

vækstfasen af deres cyklus
71

. 

Det farlige ved at beregne risikopræmien ud fra de historiske kurser er, at man derved laver en 

antagelse om, at fremtiden kommer til at ligne fortiden. Alternativet er dog, at man skal lave 

en økonomisk model, der fortæller hvordan fremtiden vil se ud, hvilket er så svært og 

kompliceret, at jeg vil godtage modellen ved at kigge på den historiske udvikling. 
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 Kilde: ”Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af  
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Som det ses af figur 6A.1 i bilag 6, afhænger risikopræmien af hvilken historisk periode man 

observere. Andre observationer som slutter i 90’erne, har en lavere risikopræmie som for 

eksempel Risager og Nielsen der observere en risikopræmie på 4,1 pct. i perioden 1924-99
72

. 

Et andet eksempel er SKAT der ligeledes vurdere at markedsrisikopræmien ligger mellem 4-5 

pct.
73

 

Ud fra ovenstående observationer har jeg vurderet at markedets langsigtede risikopræmie vil 

ligge på 4,5 pct., som jeg vil benytte i mine følgende beregninger. 

           

Da jeg allerede har den risikofrie rente, er det blot at sætte værdierne ind, og finde ejernes 

afkastkrav: 

                                                  

 

Investorernes risikoaversion er ikke nødvendigvis konstant. De chok vi ser på aktiemarkedet 

for tiden, der skyldes den globale økonomiske krise, kan medføre at investorerne vil have 

forøget deres risikopræmie. Det afkastkrav jeg nu har fundet er det afkastkrav, som jeg mener 

investorerne ville kræve på lang sigt. 

I praksis ser man ofte at der til CAPM bliver lagt et likviditetstillæg
74

. Da formålet er at se 

hvilken pris de daværende investorer/ejere (pr. 1. maj 2011) havde af afkastkrav, mener jeg 

ikke der skal tillægges en likviditetsrisiko, da aktien stadig var meget likvid. Efter Dupont har 

afnoteret aktien, vil man kunne argumentere for at der skal pålægges et likviditetstillæg. 

6.2.3 Estimering af den langsigtede kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen i virksomheden skal egentlig laves ud fra markedsværdierne, men det er 

formålet med afhandlingen netop at finde markedsværdien af virksomheden, hvorfor jeg må 

anvende en anden metode. Jeg vil kigge på forholdet mellem den nettorentebærende gæld og 

egenkapitalen i historiske bogførte værdier. Derudover vil jeg anvende den strategiske analyse 

til at bedømme det langsigtede target for kapitalstruktur for Danisco. 
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Hvis jeg ser på de historiske tal for de bogførte værdier for den nettorentebærende gæld, samt 

egenkapitalen, ser de således ud: 

Figur 6.2.3.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

NRBG (mio.kr.) 7.544 6.021 4.594 5.426 4.146

EK (mio.kr.) 12.726 12.949 12.542 12.140 12.505

EK/(EK+NRBG) 62,8% 68,3% 73,2% 69,1% 75,1%

NRBG/(EK+NRBG) 37,2% 31,7% 26,8% 30,9% 24,9%  

Kilde: egen tilvirkning ud fra bilag 4  

Historisk kan vi se at kapitalstrukturen fluktuerer, men at tendens er, at andelen af 

egenkapitalen er stigende, og dermed er den nettorentebærende gæld faldende. Det er naturligt 

at forholdet mellem den rentebærende gæld og egenkapitalen ikke er ens hvert år, hvorfor 

man bør beregne og se på WACC’en som et dynamisk nøgletal der reguleres år for år. For at 

imødegå dette problem, vil jeg give et skøn på den langfristede kapitalstruktur, og anvende 

denne, til at beregne en universal WACC for Danisco i alle år frem i tiden. 

Jeg estimerer den langsigtede kapitalstruktur til at være 75% er finansieret ved egenkapitalen, 

og 25% vil være finansieret ud fra en nettorentebærende gæld, også kaldet fremmedkapital. 

Det skyldes at Danisco hele tiden har haft som målsætning at nedbringe gælden, og jeg mener 

derfor ikke at den nuværende fordeling er en periodevis høj andel af egenkapitalen, men ser 

det som at Danisco har nået sin målsætning.  

Derudover vi jeg nævne, at i mine øjne skal andelen af egenkapitalen ikke være større, da 

WACC’en vil blive højere
75

. Derved vil de øge risikoen for at destruerer værdi, hvis 

WACC’en bliver større end afkastkravet AG.  

Altså: 

 

   
            

 

   
     

Nu har jeg fundet alle variabler til CAPM, og de indsættes nu i formelen: 
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 Vil blive højere på grund af de vil gå glip af rentefradraget (1-t). 
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Som det fremgår af udarbejdelsen af WACC’en, indgår der en masse antagelser og 

formodninger i de estimerede variabler. Jeg vil derfor i forbindelse med værdiansættelsen lave 

en følsomhedsanalyse, hvor jeg varierer to parametre, hvoraf WACC’en er den ene, og 

terminalværdiens vækst er den anden.  

 

6.3 Værdiansættelse af Danisco 

I de følgende afsnit kommer selve værdiansættelsen, hvor jeg finder en aktiekurs ud fra de 

forudsætninger, jeg har lavet igennem hele afhandlingen. For at kunne lave DCF-modellen, er 

det nødvendigt at lave en pengestrømsopgørelse, hvilket jeg vil begynde med. 

6.3.1 Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen har til formål at estimere Daniscos frie cash flow i budgetperioden ud 

fra den reformulerede balance og resultatopgørelse. 

Der tages udgangspunkt i NOPAT, og tillægger værdierne for de likviditetsmæssige effekter 

der påvirker regnskabet. Det vil sige at afskrivninger har en positiv effekt samt ændringerne i 

arbejdskapital og anlægsinvesteringer. Hvis der bliver investeret flere penge i aktiver, er der 

færre penge at betale udbytte af til aktionærerne, men det er acceptabelt for ejerne, hvis de får 

forrentet deres penge med et afkast, der enten matcher deres afkastkrav eller er højere. 

Figur 6.3.1.1 Pengestrømsopgørelse 

(mio kr.) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016E

NOPAT 1.372 1.485 1.562 1.602 1.706 1.775

+afskrivninger 825 870 918 975 1.025 1.066

∆ arbejdskapital -193 -222 -199 -218 -239 -183

=Cashflow drift 2.004 2.132 2.281 2.360 2.493 2.658

∆Anlægsinvesteringer -1.141 -1.233 -1.243 -1.332 -1.416 -1.690

=FCF 863 899 1.038 1.028 1.077 968  

Kilde: egen tilvirkning ud fra bil ag 4 

6.3.2 Værdi DCF-model 

Nu har jeg fundet Daniscos kapitalomkostninger samt det årlige frie cashflow, og sammen 

med en årlig vækst i terminalværdien på 4 pct. kan jeg indsætte mine forudsætninger i DCF-

modellen. 

 



78 

 

Figur 6.3.2.1 Værdiansættelse DCF 

Budgetperiode Terminalperiode

DCF model (i mio kr.) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016E

Frit cash flow 863 899 1.038 1.028 1.077 968

Diskonteringsfaktor 0,9357 0,8756 0,8193 0,7666 0,7173

Nutidsværdi af cash flow 808 788 851 788 772

Kapitalværdi af cash flow i budgetperiode 4.006

Kapitalværdi af frit cash flow i terminalperiode 24.186

Midtårsjusteringsfaktor 1,0000

Enterprise Value (gældfri basis) 28.192

-Rentebærende gæld 4.297

Estimeret værdi af egenkapital 23.895

Antal aktier (i 1.000 stk.) 47.693 Forudsætninger

Værdi pr. aktie 501,02 WACC 6,87%

Børskurs pr. 01/05-2011 (kurs efter 2.bud) 700,00 Vækst (g) 4,00%

Børskurs pr. 01/04-2011 (kurs efter 1.bud) 664,00

Børskurs pr. 05/01-2011(før Duponts 1. bud) 530,50

14%

86%

Kapitalværdi af cash flow i budgetperiode

Kapitalværdi af frit cash flow i terminalperiode

Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.3 Værdi EVA-model 

Figur 6.3.3.1 Værdiansættelse EVA 

Budgetperiode Terminalperiode

EVA model (i mio kr.) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016E

NOPAT 1.372 1.485 1.562 1.602 1.706 1.775

Investeret kapital primo 17.354 17.863 18.448 18.972 19.546 20.175

WACC 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87%

Kapitalomkostning 1.192 1.227 1.267 1.303 1.343 1.386

Economic Value Added (EVA) 180 257 295 299 364 389

Diskonteringsfaktor 0,9357 0,8756 0,8193 0,7666 0,7173

Nutidsværdi af EVA 168 225 241 229 261

Investeret kapital primo 17.354

Kapitalværdi af EVA i budgetperiode 1.125

Kapitalværdi af EVA i terminalperiode 9.713

Midtårsjusteringsfaktor 1,0000

Enterprise Value (gældfri basis) 28.192

Rentebærende gæld 4.297

Estimeret værdi af egenkapital 23.895

Antal aktier (i 1.000 stk.) 47.693

Værdi pr. aktie 501,02
Børskurs pr. 01/05-2011 (kurs efter 2.bud) 700,00

Børskurs pr. 01/04-2011 (kurs efter 1.bud) 664,00 Forudsætninger

Børskurs pr. 05/01-2011(før Duponts bud) 530,50 WACC 6,87%

Vækst (g) 4,00%

62%

4%

34%

Fordeling af Enterprise Value

Investeret kapital primo

Kapitalværdi af EVA i 
budgetperiode

Kapitalværdi af EVA i 
terminalperiode

Kilde: Egen tilvirkning 
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EVA-modellen giver som forventet det samme resultat som DCF, hvilket er et tegn på, at 

modellen er korrekt, ud fra ud fra de budgetforudsætninger jeg har gjort mig. 

Som det ses af ovenstående figur, er EVA i alle budgetårene samt terminalåret positiv, hvilket 

betyder at Danisco ikke på noget tidspunkt forventes at destruere værdi. De skaber derimod 

værdi, hvilket medfører at investorerne er villige til at betale en præmie (market value added), 

i forhold til den bogførte egenkapital. Dermed er markedsværdien af egenkapitalen også 

større end den bogførte værdi af egenkapitalen. 

6.3.4 Analyse af værdi samt opkøbet af Danisco 

Dupont søgte med første bud, at købe over 90 pct. af aktiemajoriteten, således de kunne 

benytte aktieselskabslove § 20b
77

. Denne paragraf giver en aktionær, der ejer mere end 90 pct. 

af aktiemajoriteten, lov til at tvangsindfri de resterende 10 pct. af aktierne. 

Den 17. februar 2011, skønner Dupont at antallet af accepter var på ca. 5 pct.
78

. 

Efter at have forlænget fristen for købstilbuddet, forhøjer Dupont deres bud til 700 kr. pr. 

aktie den 29. april 2011, og buddet udløber den 13. maj. Endvidere er kravet nu, at blot 80 

pct. af aktionærerne skal acceptere buddet, i stedet for 90 pct. De går dermed på kompromis 

med deres oprindelige ønske om at afnotere selskabet fra børsen, såfremt færre end 90 pct. af 

aktionærerne skulle vælge at acceptere buddet. 

700 kr. pr. aktie er en stigning på 32 pct. i forhold til kursen den 5. januar 2011, og 

nedenstående figur viser, at dette bud er 39,7 pct. højere i forhold til den aktiekurs jeg har 

analyseret mig frem til. Lige meget hvilken kurs man sammenligner buddet med, er det begge 

yderst tilfredsstillende afkast til aktionærerne, og jeg vil umiddelbart vurdere buddet på 700 

kr. pr. aktie til at være særdeles attraktivt. Den endelige vurdering af buddet vil blive fulgt op 

til sidst i følsomhedsanalysen. 

Figur 6.3.4.1 Ændring i markedskursen vs. EVA 

Dato Markedsværdi EVA Delta

05. jan. 2011 531 501 5,9%

29. apr. 2011 664 501 32,5%

01. maj 2011 700 501 39,7%  

Kilde: Egen tilvirkning 
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 Kilde: lovsamlingen 2008, aktieselskabsloven § 20b  
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 Kilde: Tillæg til tilbudsdokument fra Dupont til aktionærerne 
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Markedsprisen for en aktie var 664 kr. pr. aktie den 29. april 2011, hvilket er en 

overvurdering på ca. 32,5 pct., i forhold til den aktieværdi jeg har fundet. 

Duponts første bud som kom i starten af januar, og var lig med den daværende markedskurs 

plus 25 pct. Markedsprisen på Danisco steg derfor henover weekenden fra 530,50 kroner pr. 

aktie til 664 kroner pr. aktie (ca. 25 pct.).  

Ved en sammenligning af den kurs jeg har fundet pr. 1. maj 2011, med markedskursen den 5. 

januar 2011, er der en forskel i aktiekursen på 28,98 kr. pr. aktie (530,50-501,02)
79

. Såfremt 

min model var en perfekt afspejling af markedet, ville Danisco fra starten af januar til starten 

af april, have en negativ economic value added. Det finder jeg usandsynligt, og vælger at 

tolke det som, at markedet har overvurderet Daniscos markedsværdi. 

 

Det skal nævnes, at Danisco aktien ville have potentiale til at stige yderligere de følgende år 

(såfremt de ikke var blevet solgt), men nærmere herom i følsomhedsanalysen. 

Jeg vil endvidere understrege, at jeg ikke mener at Duponts første bud var for højt. Det var 

nødvendigt, at byde et godt stykke over markedskursen, for at få aktionærerne til at acceptere 

buddet. Det skyldes blandt andet, at det var en særdeles attraktiv aktie i en risikomæssig 

forstand, herunder var aktien også meget likvid. Sidstnævnte gør meget for en aktionær. 

Selvom aktionæren ikke manglede likviditet på daværende tidspunkt, er det vigtigt at han kan 

sælge den senere, såfremt han skulle mangle likviditet. 

Ovenstående medførte, at Dupont måtte lægge en ekstra buffer på 25 pct. oven i 

markedsværdien. Det viste sig dog ikke at være nok, og Dupont måtte hæve buddet til 700 kr. 

pr. aktie eller 32 pct. over markedskursen den 1. maj 2011. 

Et kort blik på Duponts bud strategi, fortæller at de har mindsket risikoen for at byde for 

meget, ved først at byde mere end eventuelle konkurrenter, men mindre end det aktionærerne 

ville accepterer. De mindsker således winners curse
80

, der kort fortalt siger at vinderen af en 

auktion har budt for meget. Vinderen af en auktion tænker ”bød jeg for meget”. 

Dupont mindskede risikoen for at give en eventuel overpris for Danisco ved at byde to gange i 

stedet for at byde en enkelt gang. 
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 De to tal der sammenlignes er ikke korrigeret for tid, og der er 4 måneders forskel. Sammenligningen er derfor  

   en ”høker”, der blot viser at der er en forskel, og at den forskel ville være større hvis jeg diskonteret min  
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Inden fremsættelsen af deres købstilbud gennemførte de en bekræftende due diligence 

undersøgelse af Danisco
81

. Undersøgelsen har givet dem interne informationer om Danisco, 

som markedet ikke har kendskab til. Af gode grunde kan jeg derfor ikke vurdere hvad de 

interne informationer har været værd, men jeg kan kommentere på de fordele og synergier 

som Dupont selv, samt markedet forventer der vil komme ud af købet. 

Dupont selv søger at integrere viden og anbefalinger fra et fælles Dupont og Danisco team, 

med det formål at udnytte komplementære kompetencer samt ydeevne
82

. Derudover har de til 

hensigt at integrere Daniscos enzymforretning i Duponts anvendte biovidenskab, samt 

opretholde et stort center for markedsføring, innovation/forskning & udvikling, teknik og 

produktionsaktiviteter i Danmark. 

Dupont vil nedsætte et team til at fastlægge de komplementære kompetencer, hvilket 

indikerer, at de endnu ikke har overblik over alle de synergier et opkøb af Danisco vil give. 

Det kan være forklaringen på, hvorfor de er villige til at hæve prisen i anden omgang. De har i 

første bud ikke værdiansat alle de mulige synergier, som et opkøb med Danisco kunne give 

dem. 

Det er fornuftigt ikke at medtage alle synergier og betale for dem, da historien viser, at man 

ofte som køber, kommer til at destruere værdi, fordi man ikke får høstet alle de synergier som 

man egentlig har betalt for
83

. Teorien har endvidere en hovedregel, der går ud på, at hvis man 

ikke kan kvantificere synergierne kan man ikke udnytte dem. 

Det er særligt salgssynergier der er svære at spå om, og som virksomhed når man sjældent de 

mål man fastlægger i begyndelsen. Derimod er costsynergierne dem man kan kvantificere, og 

er ofte dem man når. Et eksempel på disse er stordriftsfordele. 

Dupont forventes desuden at udnytte Daniscos internationale tilstedeværelse, ved at være 

præsenteret på markeder som Dupont også vil ind på med deres produkter.  

Derudover har segmentet for landbrug og ernæring bidraget til 31 pct. af Duponts samlede 

indtægter, og forventes at blive øget til 50 pct. efter handelen af Danisco er kommet i hus
84

. 
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Virksomheden Dupont er en amerikansk kemikoncern, der er stiftet tilbage i 1802, og er 

dermed en af USA’s ældste virksomheder. De har været repræsenteret på mange markeder 

gennem tiderne, og er i dag et konglomerat der opererer på virkelig mange områder. Blandt 

andet kan nævnes bygnings- og konstruktionsmaterialer, elektronik i form af headsets og 

display materialer, plastic & polymere, haveprodukter, transport, enzymer, industriel biotech 

og rigtig mange andre områder
85

. 

Konglomerater er et levn fra 1970’erne hvor man troede på, at man skulle diversificere 

risikoen væk for investorerne. I dag er de fleste professionelle investorer af den 

overbevisning, at investorerne selv bør diversificere deres risiko. Risikovilligheden er nemlig 

ikke den samme fra investor til investor. 

Konglomerater har særdeles svært ved at fokusere på så mange forskellige markeder, og jeg 

mener det bliver særdeles udfordrende for Dupont at bevare Daniscos nuværende position og 

potentiale. Det skyldes, at Danisco er blevet styret meget fokuseret på ingredienser og 

enzymer, og vil nu falde under en enorm paraply med mange andre virksomheder/markeder i 

Dupont koncernen.  

Jeg tror helt sikkert, at Dupont vil kunne udnytte en masse synergier, men også at de vil gå 

glip af nogle, simpelthen på grund af manglende mulighed for fokusering på enkelte 

kerneaktiviteter. 

 

6.4 Følsomhedsanalyse 

Før jeg endeligt vurderer om det var en attraktiv pris som Danisco blev solgt for, vil jeg se 

hvor følsom min prisfastsættelsesmodel er, ved at varierer to meget væsentlige faktorer, 

nemlig væksten i terminalperioden og kapitalomkostningerne. Der er mange andre faktorer 

man ville kunne variere, men disse to er de væsentligste. Underliggende i WACC’en er der 

mange faktorer der kan ”skrues på”, hvorfor jeg vil mene den er ekstra følsom overfor 

fejlestimering. 
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Figur 6.4.1 Følsomhedsanalyse 

Vækst 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5%

WACC

5,87% 541 579 629 701 812 1.004 1.415 2.939

6,12% 501 531 571 626 707 837 1.085 1.731

6,37% 466 490 522 564 624 716 875 1.217

6,62% 435 454 479 512 557 623 730 933

6,87% 407 422 442 467 501 549 624 752

7,12% 382 394 409 429 454 490 542 627

7,37% 359 368 380 395 415 441 478 535

7,62% 338 345 354 366 380 400 426 465

7,87% 319 324 331 340 351 364 383 410
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af modellen er følsomheden overfor ændringer forholdsvis stor. Hvis 

kapitalomkostningerne holdes konstant og væksten ændres fra 4 pct. til henholdsvis 3,5 pct. 

eller 4,5 pct. vil det påvirke prisen på aktien med enten et fald på 6,8 pct. eller en stigning 9,6 

pct. 

Figuren illustrerer vigtigheden af, at de underliggende estimater er velovervejede og 

velbegrundede Det er svært at sige hvilke estimater der er korrekte, men det vil fremtiden vise 

efterhånden som regnskaberne fortæller om analytikeren har overvurderet eller undervurderet 

sine budgetforudsætninger. 

Modellerne har altså mange subjektive vurderinger og derfor kan ændre sig meget fra 

analytiker til analytiker. I praksis har en analytiker ikke så mange markeder at koncentrere sig 

om, da det kræver meget arbejde at sætte sig ind i markederne, og ikke mindst at holde sig 

fuldt opdateret på dem. Opdateringen sker på både mikro- og makroniveau. 

En mulighed kunne være at anvende Monte Carlo modellen (modellen ikke anvendt) til at få 

en vurdering af sandsynligheden for ændringer i de forudsatte variable – beta værdien har 

efter min vurdering den største umiddelbare konsekvens i følsomhedsanalysen. 

Ud fra ovenstående refleksioner vurderer jeg, at Danisco blev solgt til en favorabel pris for 

aktionærerne. For at vurderer om Dupont har gjort sig et godt køb, vil en dybdegående 

analyse være nødvendig, men med en quick and dirty vurdering, mener jeg dog de har betalt 

for meget. Hvis min fundne WACC holdes konstant, ses det af figur 6.4.1, at de skal have en 

vækst mellem 5 og 5,5 pct.
86

 i terminalperioden for at Danisco som stand alone skulle have 

været 700 kr. værd pr. aktie. 
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 Ved hjælp af målsøgning i Excel, skal væksten være 5,33 pct. for at give en aktiekurs på 700 kr. 
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6.5 Sammenfatning af værdiansættelsen 

Kapitlet om værdiansættelse havde til formål at vurdere en markedspris på Danisco, og for at 

nå det mål har jeg skulle gøre mig nogle antagelser. 

Jeg fandt blandt andet en fælles WACC for hele Danisco, og dermed også et fælles niveau for 

den risiko der er ved virksomheden. Alternativt kunne man finde hvert segments risikoprofil 

og vægte den ud fra Daniscos samlede eksponering i segmentet. Jeg mener dog at min 

fremgangsmåde er repræsentativ for Daniscos samlede risiko. Det skyldes, at markederne som 

Danisco opererer på ikke ligger langt fra hinanden. Havde Danisco været et konglomerat med 

en tilstedeværelse i vidt forskellige markeder ville jeg dog risikovurdere hvert enkelt segment. 

Med DCF-modellen antog jeg, at al overskydende likviditet blev udloddet til ejerne, eller 

placeret i projekter med et afkast der er lig afkastkravet, hvor nutidsværdien af projektet, 

derfor ville give nul. Hvis afkastet af disse projekter er mindre end afkastkravet, vil DCF-

modellen overvurdere Daniscos værdi. 

Desuden antog jeg at Danisco har nået sit langsigtede mål for kapitalstrukturen i 2010, og 

anvender derfor denne struktur i resten af Daniscos levetid, hvilket vil sige uendeligt. 

Den systematiske risiko beta, fandt jeg ved hjælp af regressionsanalyse ud fra historiske data, 

hvilket kun var muligt fordi Danisco-aktien har været en tilstrækkelig likvid aktie. Jeg fandt 

frem til et beta-niveau på 1, som jeg vurderede værende fornuftigt set i lyset af den strategiske 

analyse samt rentabilitet og gearing. 

Jeg fandt frem til en estimering af afkastkravet på 8,09 pct. og en estimering af 

fremmedkapitalomkostninger på 3,21 pct., der sammen med kapitalstrukturen gav en samlet 

gennemsnitlig kapitalomkostning (WACC) på 6,87 pct. 

Jeg vurderede til sidst væksten i Daniscos terminalværdi til at være 4 pct., hvilket gav mig en 

aktiekurs på Danisco på 501,02 kr. pr. aktie. 

En vurdering af købet af Danisco, viste at Dupont gav 39,7 pct. mere end den værdi jeg 

vurderede aktien var værd. Jeg konkluderede desuden at Dupont vil få udfordringer med at 

opretholde Daniscos position og potentiale, og dermed udnytte alle synergier, da Danisco vil 

falde ind under en stor paraply med andre markeder og produkter i koncernen. De vil dermed 

miste den fokus der hidtil har været fra ledelsens side.  
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Til sidst lavede jeg en følsomhedsanalyse hvor jeg ændrede på nogle af de estimater jeg fandt 

frem til, og konkluderede at modellen, som ventet, er meget følsom over for justering af 

estimaterne. 

Jeg ræsonnerede mig derfor frem til, at de 700 kr. pr. aktie som Danisco blev købt for, var 

favorable for aktionærerne. 
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7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at udarbejde en værdiansættelse af Danisco A/S pr. 

1. maj 2011, og dermed vurdere om buddene fra Dupont har været attraktive set fra de 

daværende investorers synsvinkel.  

Fra januar til maj 2011, har der været mange diskussioner om hvorvidt amerikanske Duponts 

bud på Danisco, har været favorabel for de daværende aktionærer. Fonde og andre 

storaktionærer viste deres trods ved Duponts første bud på 665 kr. pr. aktie, ved at opkøbe 

store andele af Danisco på Københavns fondsbørs. Dermed forhindrede de at Dupont kunne 

overtage Danisco. Det fik Dupont til at hæve buddet til 700 kr. pr. aktie, og sænke kravet for 

andelen af aktierne der skulle sælges til Dupont fra 90 pct. til 80 pct.  

 

Jeg har udarbejdet en dybdegående strategisk analyse af Daniscos nær- og fjernemiljø, og 

vurderede hvilke samfundsmæssige samt branchemæssige påvirkninger der vil influere på 

Daniscos evne til at skabe værdi for aktionærerne. 

Slutresultatet af denne analyse blev, at Danisco står med en stærk teknologisk platform med 

styrker såsom, en stærk og produktiv R&D-afdeling, de er markedsledere eller har en høj 

markedsandel på alle deres segmenter, og har et særdeles stærkt brand hos deres nuværende 

og fremtidige kunder. 

Af fremtidige muligheder kan jeg konkludere, at der er et generelt større fokus på helbred og 

sundhed hos både befolkningen og regeringer. Hertil kan Daniscos produkter, særligt 

sweeteners, i fremtiden stå i en potentiel favorabel position, hvis deres konkurrent skulle 

erklæres sundhedsskadeligt. Sidstnævnte har dog lange eller ingen udsigter, da der blot 

foreligger formodning om det, og det har ikke været muligt, at bevis det i tilfredsstillende 

grad. 

Desuden vil en stadig voksende befolkning af jorden udfordre menneskets evne til at brødføde 

sig selv, hvilket skaber et stort indtjeningspotentiale for virksomheder som Danisco. En tredje 

vigtig mulighed er manglen på naturressourcer, som for eksempel olie, der tvinger regeringer 

og virksomheder til at søge alternative veje i forhold til energi, og samtidig også har en 

interesse hertil af miljømæssige årsager. 
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Sweeteners kan endvidere nævnes som en svaghed, da produktet er dyrere end sine nærmeste 

konkurrenter, og derfor årligt taber massive markedsandele, sådan som verdensbilledet ser ud 

i dag. Danisco står også overfor nogle trusler i form af en øget forhandlingsstyrke hos deres 

kunder. Det skyldes, at Danisco og deres konkurrenter er udbydere af nogle produkter, der 

kan substituere hinanden. 

Efter en strategisk analyse igangsatte jeg regnskabsanalysen ved at klargøre Daniscos 

regnskaber til analytiske formål ved at reformulere dem. Jeg fik frasorteret den finansielle 

aktivitet fra selve driften, og isoleret de fortsættende aktiviteter i de historiske data, så min 

analyse af den historiske rentabilitet ikke ville være præget af støj fra både transitoriske poster 

og tidligere aktiviteter. 

Rentabiliteten blev beregnet ud fra de reformulerede regnskaber, og den viste at Danisco i den 

historiske periode har haft en stigende forrentning af egenkapitalen, hvilket blandt andet 

skyldtes en stigende afkastgrad. Denne blev forklaret ved at Danisco har nedbragt deres gæld, 

og dermed deres finansielle gearing, men også en stabil høj overskudsgrad, hvilket skyldes 

Daniscos ekstra fokus på EBIT-margin. 

Budgetteringen tog udgangspunkt i de historiske data, den strategiske analyse, og dermed 

forventningerne til den fremtidige udvikling. Derfor budgetterede jeg med en vækstrate i 

terminalperioden på 4 pct., som er den vækst jeg mener Danisco vil kunne opretholde i 

virksomhedens levetid ud over budgetårene. 

Resultatet af den samlede budgettering blev, at Danisco også i fremtiden kunne forventes, at 

være en sund virksomhed med vedvarende vædiskabelse, og kunne dermed genererer et 

fornuftigt afkast til deres aktionærer. 

I kapitlet med selve værdiansættelsen kom jeg frem til Daniscos aktiekurs pr. 1. maj 2011 på 

501,02 kr. Denne pris udsprang blandt andet af kapitalomkostningerne for Danisco, som jeg 

kom frem til lå på 6,87 pct. Kapitalomkostningerne er ikke særligt høje, og det skyldes at 

Daniscos risikoprofil ikke er særlig høj. Jeg fandt frem til et selskabsspecifikt rentetillæg på 1 

pct., og en betaværdi der er lig markedets nemlig 1. 

 

Jeg konkluderer derfor, at Duponts bud på 700 kr. pr. aktie til Daniscos aktionærer, var et 

favorabelt bud og at aktionærerne gjorde rigtigt i at accepterer tilbuddet. 
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Om buddet var favorabelt for Dupont selv, vil kun fremtiden vise. Jeg forholder mig dog 

kritisk til, om de vil kunne udnytte og kvantificere synergier nok til, at det vil kunne stå mål 

med prisen. Det kan dog vise sig at Danisco har fat i nogle guldæg med deres igangværende 

aktiviteter i Genencor, men man skal huske på at den risiko allerede burde være indregnet i 

kursen, via markedet.  

Man skal endvidere huske på, at Dupont allerede ejede 50 pct. af Genencor inden opkøbet, og 

en typisk værdiansættelsesfejl for en opkøbende virksomhed vil være at tage allerede ejede 

cashflows med i tilbudsberegningerne. 

Jeg sluttede af med at vise følsomheden i modellen ved ændring af WACC og terminalvækst. 

Værdiansættelsens resultat viste sig at være følsom over for ændringer i disse, men det ændre 

ikke ved min endelig konklusion. 
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Perspektivering 

Jeg har i min afhandling analyseret Danisco A/S for de daværende aktionærers synsvinkel. 

Jeg konkluderede, at tilbuddet fra Dupont på både 665 kr. og 700 kr. pr. aktie var fordelagtigt 

for aktionærerne, og de 92,2 pct. der aktivt besluttede sig for at sælge, tog den rigtige 

beslutning og gjorde dermed en god handel. 

Spørgsmålet der står tilbage er, om Dupont har gjort en god handel. Det kan kun fremtiden 

vise, men en spændende afhandling, kunne vise en dybdegående analyse af de synergier og 

det potentiale der ligger i sammenlægningen af Dupont og Danisco. Her vil det dog være 

nødvendigt at få inside information fra Dupont, da mange informationer, blandt andet, 

vedrørende produktudvikling i deres R&D afdelinger, ikke er offentligt kendt. 

Danisco vil uden tvivl ændre udseende i forhold til salgstidspunktet. Dupont har meddelt, at 

de vil integrere mange af Daniscos forretningsområder såsom enzymforretningen med 

Duponts nuværende område inde for samme felt. 

Det bliver udfordrende for Dupont at integrere Danisco i virksomheden, og der er farer for, at 

de kommer til at tabe noget værdi ved dårlig integrering. Med Duponts historie i at opkøbe 

virksomheder, mener jeg dog, at de bør have et stort kendskab til hvordan man undgå at tabe 

værdi, men derimod udnytte nogle af de synergier der måtte være. 

På det globale marked mærker man nu efterdønninger efter finanskrisen i 2008. 

Finansmarkederne er endnu engang meget volatile, og jeg mener at Dupont kunne have fået 

opkøbt Danisco væsentligt billigere, hvis de havde ventet et halvt år. Aktierne er faldet 

betragteligt efter sommerferien. Dog har Danisco historisk vist sig ikke være en særlig 

”følsom” aktie, men et fald kunne ikke have været undgået. Det skal endvidere understreges, 

at Dupont har købt Danisco efter en langsigtet strategi, og et umiddelbart fald i Daniscos 

værdi, vil ikke påvirke deres videre strategi. 

 

Jeg mener at Daniscos segmenter har et stort potentiale, og vil i fremtiden kunne tilføre stor 

værdi til Duponts aktionærer. Det begrunder jeg med den observering jeg har gjort igennem 

afhandlingen, og at Danisco til trods for finanskrisen, har vist sig at være en særdeles attraktiv 

investering. 
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(**)   Kilde: http://www.top1000.dk/nyheder/danisco-dupont-faar-endelig-accept-til-sit-opkoeb 

13.05.2011 

 

29.04.2011 

 

18.02.2011 

 

10.01.2011 

 

31.12.2010 

 

Fondsbørsmeddelelse om købstilbud fra 

Dupont A/S på Danisco A/S på 665 kr. 

pr. aktie. 

Daniscos bestyrelse anbefaler et salg. 

Tilbudsperiode løb til den 22. feb. 2011 

På grund af manglende godkendelse 

fra konkurrencemyndigheden i EU, 

forlænges tilbudsperioden to gange. 

Først til den 1. april 2011 og dernæst 

til den 29. april 2011. 

Blot 6 pct. af aktionærerne har på 

dette tidspunkt godkendt tilbuddet. 

Kun 6 pct. af aktionærerne godkendte 

tilbuddet, og efter en række fortrolige 

møder med storaktionærerne i Danisco, 

fremsatte Dupont et forhøjet bud på 700 

kr. pr. aktie. 

Daniscos bestyrelse anbefaler et salg. 

Tilbuddet løb til den 13. maj 2011 

I perioden opkøber kapitalfonden 

Elliot en stor ejerandel(over 10 pct.) 

af Danisco, og agendaen er klar: 

”Spekulation i et højere bud”    (*)
 

Buddet på 700 kr. blev accepteret af 

92,2 pct. af Daniscos aktionærer (**) 
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Bilag 2 

 

Figur 2A.1 Indeks for antallet af diabetes 2 - patienter 

 

Kilde: Sundhedsstyrelsens nationale diabetesregister + egen tilvirkning 

http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Sundhedsdata/Diabetes.aspx  

 

Figur 2A.2 Udvikling i efterspørgslen efter olie 

 

Kilde: Kvartalsoversigt, 1.kvartal 2010, Nationalbanken  
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Bilag 3A 

 

Figur 3A.1 Fluktuationer af den amerikanske dollar samt Euro i forhold til DKK 

 

Kilde: www.euroinvestor.dk  

 

 

Figur 3A.2 Udvikling i amerikansk dollar 

 

Kilde: www.euroinvestor.dk  
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Bilag 3B 

 

 

Figur 3B.1 tre scenarier for den forventede prisudvikling for energi 

 

Kilde: ECON´s prisprognose via http://www.vindenergi.dk/images/editor/pdf/econ.pdf  

 

Figur 3B.2 Detailomsætning af økologiske vare 
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Kilde: www.statistikbanken.dk  skema OEKO 3, data er i  tons og indekseret med 2003=100  

  



96 

 

Figur 3B.2 Globale Befolkningsudvikling 

 

Kilde: http://www.grida.no/publications/rr/food -crisis/page/3559.aspx 
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Bilag 4A 

 

Opsplitning i fortsættende og ophørte aktiviteter. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætningen har været opdelt i segmentoplysningerne i årsrapporterne, men der har i 

2005/06 ikke været muligt at frasortere Flavours pga. manglende oplysninger. 

Produktionsomkostningerne er ligeledes fordelt ud fra segmentoplysningerne. 

R&D-omkostninger er fundet ved segmentoplysningerne i årsregnskaberne. 

Kapacitetsomkostninger, er fundet ud fra en fordelingsnøgle. Denne er fundet ved at kigge på 

fordelingen af omkostningerne i 2007/08, hvor man har opdelingen af omkostningerne på 

sukker og ingredienser. 

Afskrivningerne er fundet ud fra segmentoplysningerne i årsrapporterne. 

Særlige poster er ligeledes fundet ud fra segmentoplysningerne. 

Nettofinansielle omkostninger har jeg valgt at medtage som de er. 

 

Nedenstående figur viser en fordeling over indtægter og omkostninger, som jeg mener, er 

fortsættende aktiviteter i dag. 

Figur 4A.1 Fordelingsnøgler til resultatopgørelsen 

Fordelingsnøgler 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Distributions- og salgsomkostninger 79% 79% 100% 100% 100%

Administrationsomkostninger 75% 75% 100% 100% 100%

Andre driftsindtægter 85% 85% 100% 100% 100%

Andre driftsomkostninger 83% 83% 100% 100% 100%

Finansielle indtægter 100% 100% 100% 100% 100%

Finansielle omkostninger 100% 100% 100% 100% 100%

Skat 29% 30% 100% 100% 100%  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Balance 

Aktiver og Passiver generelt. Pga. manglende segmentoplysninger har det ikke været muligt 

at udskille Flavours, så jeg har derfor kun udskilt sukkerdivisionen. 

Aktiver 

Goodwill er opdelt efter segmentoplysninger i årsrapporterne 

Øvrige immaterielle aktiver har jeg allokeret alle til at være fortsættende aktiviteter. Det 

skyldes at 2007/08-tallet er det samme i årsrapporten 2008/09 hvor sukkerdivisionen ikke 

indgår i tallet, og årsrapporten 2007/08 hvor sukkerdivisionen indgår.  

 

Langfristede aktiver er opdelt efter en generel fordelingsnøgle på langfristede aktiver. Dvs. at 

på grund af mangel på segmentoplysning til de enkelte poster, har jeg brugt en nøgle på de 

generelle langfristede aktiver der er opdelt i sukker og ingredienser. 

 

Kortfristede aktiver manglede jeg ligeledes oplysninger til, og lavede en fordelingsnøgle. Da 

jeg ved hvor mange af de kortfristede aktiver der tilhøre sukkerdivisionen hvert år, har jeg 

brugt forholdet mellem sukkerdivisionens kortfristede aktiver og de totale kortfristede aktiver. 

Det vil sige at de ikke allokerede aktiver tilfalder ingredienser som nævnt i opgaven. 

 

Passiver 

Egenkapitalen er fastholdt som den er, da det ellers ville være særdeles vanskeligt at opgøre 

egenkapitalens poster og reformulere dem. Der ville være kæmpe udfordring da ultimo 

egenkapitalen gerne skulle være lig primo det næste år. 

Øvrige passiver 

På grund af manglende segmentering af passiverne, har jeg brugt en fordelingsnøgle ud fra 

aktiverne, således at aktiverne for de ophørte aktiviteter, er lig med passiverne for de ophørte 

aktiviteter. 

Som fordelingsnøgle har jeg brugt forholdet mellem de ophørte aktiviteter og forpligtigelser i 

alt. Det skyldes at jeg har valgt at holde egenkapitalen fast som den er. 
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Bilag 4B 

 

 

Figur 4B.1 Reformulering af Balance 

AKTIVER

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

+ Goodwill 9.346 7.777 7.368 7.538 6.996

Øvrige immaterielle aktiver 1.276 1.213 1.267 906 834

Grunde og bygninger 1.905 1.959 1.623 1.930 2.048

Produktionsanlæg og maskiner 3.013 3.113 2.721 2.507 2.593

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 255 236 212 290 266

Forudbetalinger og anlæg under udførelse 360 396 450 629 476

Kapitalandele i joint ventures 0 0 0 36 69

Kapitalandele i associerede virksomheder 8 8 7 0 0

Andre kapitalandele og værdipapirer 103 83 28 21 17

Pensionsaktiver 77 89 79 58 65

Udskudte skatteaktiver 154 131 99 246 133

Andre tilgodehavender 353 209 261 551 32

Råvarer og hjælpematerialer 734 750 486 870 671

Varer under fremstilling 419 382 336 609 580

Færdig- og handelsvarer 2.377 2.320 2.337 1.514 1.324

Forudbetaling for varer 31 35 20 5 5

Tilgodehavender fra salg 2.171 2.140 1.749 2.268 2.488

Selskabsskat 95 188 31 195 190

Andre tilgodehavender 585 570 436 249 915

Periodeafgrænsningsposter 62 53 77 140 108

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 396 0

Driftslikviditet (1 % af oms.) 133 121 122 130 137

Driftaktiver 23.458 21.771 19.709 21.088 19.947

- Pensionsforpligtelser 249 214 174 131 172

Udskudte skatteforpligtelser 711 632 594 819 479

Andre hensatte forpligtelser (langfristet) 209 152 63 141 131

Leverandørgæld 696 677 628 638 834

Selskabsskat 151 131 163 242 209

Anden gæld (kortfristet) 1.055 916 809 1.395 1.435

Andre hensatte forpligtelser (kortfristet) 70 58 102 151 32

Periodeafgrænsningsposter 47 20 40 5 4

Driftsforpligtigelser 3.188 2.801 2.574 3.522 3.296

Investeret kapital 20.270 18.970 17.136 17.566 16.651  

Kilde: Daniscos årsregnskaber + egen tilvirkning  
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Figur 4B.2 Reformulering af Balance 

PASSIVER

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

+ Egenkapital i alt 12.726 12.949 12.542 12.140 12.505

Gæld til realkreditinstitutter 106 85 73 30 515

Kreditinstitutter i øvrigt 2.935 2.961 2.260 3.661 1.982

Finansielle leasingforpligtelser 23 18 16 33 29

Anden gæld (lanfristet) 75 40 25 29 454

Gæld til realkreditinstitutter 9 8 8 6 7

Kreditinstitutter i øvrigt 4.525 3.028 2.286 1.855 1.718

Finansielle leasingforpligtelser 2 2 2 2 2

- Likvide beholdninger 130 121 76 190 561

Nettorentebærende gæld 7.544 6.021 4.594 5.426 4.146

Investeret kapital 20.270 18.970 17.136 17.566 16.651  

Kilde: Daniscos årsregnskaber + egen tilvirkning  
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Bilag 5 

 

Figur 5A.1 Trendanalyse af resultatopgørelse 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

ENABLERS 100 91 92 99 102

CULTURES 100 91 96 103 112

SWEETENERS 100 91 83 75 71

GENENCOR 100 91 95 105 118

SUKKER 100 88 86 0 0

Flavours 100 0 0 0 0

Nettoomsætning for fortsættende aktiviteter 100 91 92 98 103

Produktionsomkostninger 100 83 86 101 99

Bruttoresultat 100 92 91 94 108

Forsknings- og udviklingsomkostninger 100 73 80 91 105

Distributions- og salgsomkostninger 100 95 100 109 118

Administrationsomkostninger 100 89 89 88 91

Andre driftsindtægter 100 83 123 46 37

Andre driftsomkostninger 100 167 87 129 118

Aktiebaseret aflønning 100 -10 -20 7 25

Kapitalomkostninger i alt 100 85 86 97 106

Intjeningsbidrag (EBITDA) 100 106 100 88 111

Afskrivninger

Produktionsomkostninger 100 95 98 93 101

Forsknings- og udviklingsomkostninger 100 95 98 93 175

Distributions- og salgsomkostninger 100 95 98 146 130

Administrationsomkostninger 100 95 98 96 79

Andre driftsindtægter & omk 100 95 98 18 27

Afskrivninger i alt 100 95 98 98 106

Resultat af primær drift (EBIT) 100 112 101 83 113

Skat af resultat af primær drift 100 112 101 83 113

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 100 112 101 83 113

Særlige poster 100 64 36 282 304

Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer 100 478 289 0 0

Tab af andre kapitalandele og værdipapirer 100 105 163 100 100

Andel af resultat i joint ventures 100 100 100 54 35

Finansielle indtægter 100 82 123 224 110

Finansielle omkostninger 100 95 76 115 69

Resultat før skat 100 173 265 4 60

Skat af resultat 100 85 7 51 133

Koncernresultat af fortsættende aktiviteter 100 133 149 25 93  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  
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Figur 5A.2 Common-size-analyse af resultatopgørelsen 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

ENABLERS 42% 42% 42% 43% 42%

CULTURES 14% 14% 15% 15% 15%

SWEETENERS 15% 15% 14% 12% 10%

GENENCOR 29% 29% 30% 31% 33%

SUKKER 57% 56% 54% 0% 0%

Flavours 12% 0% 0% 0% 0%

Nettoomsætning for fortsættende aktiviteter 100% 100% 100% 100% 100%

Produktionsomkostninger 54% 50% 51% 56% 52%

Bruttoresultat 46% 46% 45% 44% 48%

Forsknings- og udviklingsomkostninger 6% 5% 5% 5% 6%

Distributions- og salgsomkostninger 15% 16% 16% 17% 17%

Administrationsomkostninger 7% 7% 7% 7% 6%

Andre driftsindtægter 1% 1% 1% 1% 0%

Andre driftsomkostninger 0% 1% 0% 0% 0%

Aktiebaseret aflønning 2% 0% 0% 0% 0%

Kapitalomkostninger i alt 29% 27% 27% 29% 30%

Intjeningsbidrag (EBITDA) 17% 19% 18% 15% 18%

Afskrivninger

Produktionsomkostninger 4% 4% 4% 4% 4%

Forsknings- og udviklingsomkostninger 0% 0% 0% 0% 1%

Distributions- og salgsomkostninger 1% 1% 1% 1% 1%

Administrationsomkostninger 1% 1% 1% 1% 0%

Andre driftsindtægter & omk 0% 0% 0% 0% 0%

Afskrivninger i alt 5% 6% 6% 5% 5%

Resultat af primær drift (EBIT) 11% 14% 12% 9% 12%

Skat af resultat af primær drift 3% 4% 4% 3% 4%

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 8% 10% 9% 7% 9%

Særlige poster -2% -1% -1% -6% -6%

Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer 0% 0% 0% 0% 0%

Tab af andre kapitalandele og værdipapirer 0% 0% 1% 0% 0%

Andel af resultat i joint ventures 0% 0% 0% 0% 0%

Finansielle indtægter 4% 3% 5% 8% 4%

Finansielle omkostninger 7% 8% 6% 9% 5%

Resultat før skat 2% 4% 6% 0% 1%

Skat af resultat -2% -2% 0% -1% -2%

Koncernresultat af fortsættende aktiviteter 4% 6% 6% 1% 4%  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  
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Figur 5B.1 Trendanalyse af balancen 

Aktiver

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Goodwill 100 83 79 81 75

Øvrige immaterielle aktiver 100 95 99 71 65

Grunde og bygninger 100 103 85 101 107

Produktionsanlæg og maskiner 100 103 90 83 86

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100 92 83 114 104

Forudbetalinger og anlæg under udførelse 100 110 125 175 132

Kapitalandele i joint ventures 100 100 100 136 169

Kapitalandele i associerede virksomheder 100 103 90 0 0

Andre kapitalandele og værdipapirer 100 81 27 20 16

Pensionsaktiver 100 115 102 75 84

Udskudte skatteaktiver 100 85 64 160 86

Andre tilgodehavender 100 59 74 156 9

Råvarer og hjælpematerialer 100 102 66 118 91

Varer under fremstilling 100 91 80 145 138

Færdig- og handelsvarer 100 98 98 64 56

Forudbetaling for varer 100 112 63 16 16

Tilgodehavender fra salg 100 99 81 104 115

Selskabsskat 100 197 33 204 199

Andre tilgodehavender 100 97 75 43 157

Periodeafgrænsningsposter 100 85 124 225 174

Aktiver bestemt for salg 100 100 100 496 100

Driftslikviditet (1 % af oms.) 100 91 92 98 103

Driftaktiver 100 93 84 90 85

Pensionsforpligtelser 100 86 70 53 69

Udskudte skatteforpligtelser 100 89 84 115 67

Andre hensatte forpligtelser (langfristet) 100 73 30 67 63

Leverandørgæld 100 97 90 92 120

Selskabsskat 100 87 108 160 138

Anden gæld (kortfristet) 100 87 77 132 136

Andre hensatte forpligtelser (kortfristet) 100 83 146 216 46

Periodeafgrænsningsposter 100 43 86 11 8

Driftsforpligtigelser 100 88 81 110 103

Investeret kapital 100 94 85 87 82  
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…fortsat fra forrige side. 

Passiver

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Egenkapital i alt 100 102 99 95 98

Gæld til realkreditinstitutter 100 80 69 28 487

Kreditinstitutter i øvrigt 100 101 77 125 68

Finansielle leasingforpligtelser 100 79 68 145 127

Anden gæld (lanfristet) 100 53 34 39 609

Gæld til realkreditinstitutter 100 93 95 67 79

Kreditinstitutter i øvrigt 100 67 51 41 38

Finansielle leasingforpligtelser 100 87 85 90 90

Likvide beholdninger 100 93 58 146 430

Nettorentebærende gæld 100 80 61 72 55

Investeret kapital 100 94 85 87 82  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  
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Figur 5B.2 Common-size-analyse af balancen 

Aktiver

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 gns

Goodwill 70% 64% 60% 58% 51% 58%

Øvrige immaterielle aktiver 10% 10% 10% 7% 6% 8%

Grunde og bygninger 14% 16% 13% 15% 15% 15%

Produktionsanlæg og maskiner 23% 26% 22% 19% 19% 22%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Forudbetalinger og anlæg under udførelse 3% 3% 4% 5% 3% 4%

Kapitalandele i joint ventures 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Kapitalandele i associerede virksomheder 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Andre kapitalandele og værdipapirer 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Pensionsaktiver 1% 1% 1% 0% 0% 1%

Udskudte skatteaktiver 1% 1% 1% 2% 1% 1%

Andre tilgodehavender 3% 2% 2% 4% 0% 2%

Råvarer og hjælpematerialer 6% 6% 4% 7% 5% 5%

Varer under fremstilling 3% 3% 3% 5% 4% 4%

Færdig- og handelsvarer 18% 19% 19% 12% 10% 15%

Forudbetaling for varer 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tilgodehavender fra salg 16% 18% 14% 17% 18% 17%

Selskabsskat 1% 2% 0% 2% 1% 1%

Andre tilgodehavender 4% 5% 4% 2% 7% 4%

Periodeafgrænsningsposter 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Aktiver bestemt for salg 0% 0% 0% 3% 0% 1%

Driftslikviditet (1 % af oms.) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Driftaktiver 177% 180% 161% 162% 146% 162%

Pensionsforpligtelser 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Udskudte skatteforpligtelser 5% 5% 5% 6% 3% 5%

Andre hensatte forpligtelser (langfristet) 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Leverandørgæld 5% 6% 5% 5% 6% 5%

Selskabsskat 1% 1% 1% 2% 2% 1%

Anden gæld (kortfristet) 8% 8% 7% 11% 10% 9%

Andre hensatte forpligtelser (kortfristet) 1% 0% 1% 1% 0% 1%

Periodeafgrænsningsposter 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Driftsforpligtigelser 24% 23% 21% 27% 24% 24%

Investeret kapital 153% 157% 140% 135% 121% 139%
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…fortsat fra forrige side. 

Passiver

(Mio. kr.) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 gns

Egenkapital i alt 96% 107% 103% 93% 91% 99%

Gæld til realkreditinstitutter 1% 1% 1% 0% 4% 1%

Kreditinstitutter i øvrigt 22% 25% 19% 28% 14% 21%

Finansielle leasingforpligtelser 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Anden gæld (lanfristet) 1% 0% 0% 0% 3% 1%

Gæld til realkreditinstitutter 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kreditinstitutter i øvrigt 34% 25% 19% 14% 13% 18%

Finansielle leasingforpligtelser 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Likvide beholdninger 1% 1% 1% 1% 4% 2%

Nettorentebærende gæld 57% 50% 38% 42% 30% 40%

Investeret kapital 153% 157% 140% 135% 121% 139%
 Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B 

Som, det ses af figurerne har jeg lavet et gennemsnit af hvor meget af den enkelte post udgør 

af den samlede nettoomsætning. På grund af at flavours stadig er med i tallene for 2006, har 

jeg blot taget gennemsnittet af de sidste 4 år, og dermed udelukket 2006 af gennemsnittet. 

 

  



107 

 

Figur 5C.1 Samlet budget for resultatopgørelsen 

Reformuleret Resultatopgørelse t-værdi

Nettoomsætning 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

ENABLERS 5.691 5.805 5.921 6.039 6.100 6.161 6.222 6.471

CULTURES 2.072 2.196 2.328 2.468 2.616 2.773 2.939 3.057

SWEETENERS 1.419 1.320 1.227 1.166 1.108 1.052 1.000 1.040

GENENCOR 4.524 5.067 5.675 6.356 6.991 7.691 8.460 8.798

SUKKER 0 0 0 0 0 0 0 0

Flavours 0 0 0 0 0 0 0

Nettoomsætning for fortsættende aktiviteter 13.706 14.388 15.151 16.029 16.815 17.676 18.621 19.366

Produktionsomkostninger 7.162 7.518 7.917 8.335 8.575 9.015 9.497 9.876

Bruttoresultat 6.544 6.869 7.234 7.694 8.239 8.661 9.124 9.489

Forsknings- og udviklingsomkostninger 805 863 909 962 1.177 1.414 1.490 1.549

Distributions- og salgsomkostninger 2.363 2.446 2.576 2.725 2.758 2.828 3.017 3.137

Administrationsomkostninger 880 863 909 962 1.100 1.100 1.100 1.144

Andre driftsindtægter 53 53 53 53 53 53 53 55

Andre driftsomkostninger 54 54 54 54 54 54 54 56

Aktiebaseret aflønning 54 54 54 54 54 54 54 56

Kapitalomkostninger i alt 4.103      4.227 4.449 4.703 5.090 5.397 5.661 5.888

Intjeningsbidrag (EBITDA) 2.441 2.642 2.785 2.990 3.150 3.264 3.463 3.601

Afskrivninger

Produktionsomkostninger 499 524 552 581 597 628 662 688

Forsknings- og udviklingsomkostninger 79 85 89 94 116 139 146 152

Distributions- og salgsomkostninger 113 117 123 130 132 135 144 150

Administrationsomkostninger 56 55 58 61 70 70 70 73

Andre driftsindtægter & omk 3 3 3 3 3 3 3 3

Afskrivninger i alt 750 784 825 870 918 975 1.025 1.066

Resultat af primær drift (EBIT) 1.691 1.858 1.960 2.121 2.232 2.289 2.438 2.535

Skat af resultat af primær drift 507 558 588 636 669 687 731 761

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 1.184 1.301 1.372 1.485 1.562 1.602 1.706 1.775

Særlige poster -796 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -428

Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer 0 0 0 0 0 0 0 0

Tab af andre kapitalandele og værdipapirer 0 0 0 0 0 0 0 0

Andel af resultat i joint ventures -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -68

Finansielle indtægter 523 523 523 523 523 523 523 544

Finansielle omkostninger 675 750 750 760 765 770 780 811

Resultat før skat 171 597 669 771 844 879 973 1.012

Skat af resultat -310 -211 -211 -214 -216 -217 -220 -229

Koncernresultat af fortsættende aktiviteter 481 808 880 985 1.059 1.096 1.193 1.241

Budgetperiode

 Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  
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Figur 5C.2 Samlet budget for balancen 

AKTIVER t-værdi

(Mio. kr.) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Goodwill 6.996 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.280

Øvrige immaterielle aktiver 834 900 900 900 900 900 900 936

Grunde og bygninger 2.048 2.134 2.247 2.378 2.494 2.622 2.762 2.873

Produktionsanlæg og maskiner 2.593 3.104 3.269 3.459 3.628 3.814 4.018 4.179

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 266 283 298 315 330 347 366 380

Forudbetalinger og anlæg under udførelse 476 432 455 481 504 530 559 581

Anlægsaktiver 13.213 13.853 14.169 14.532 14.857 15.214 15.604 16.229

Kapitalandele i joint ventures 69 28 30 31 33 34 36 38

Kapitalandele i associerede virksomheder 0 4 5 5 5 5 6 6

Andre kapitalandele og værdipapirer 17 43 46 48 51 53 56 58

Pensionsaktiver 65 83 87 92 97 102 107 111

Udskudte skatteaktiver 133 171 180 191 200 210 221 230

Andre tilgodehavender 32 300 316 334 351 369 389 404

Råvarer og hjælpematerialer 671 784 825 873 916 963 1.014 1.055

Varer under fremstilling 580 534 562 595 624 656 691 718

Færdig- og handelsvarer 1.324 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.456

Forudbetaling for varer 5 19 20 21 22 23 25 26

Tilgodehavender fra salg 2.488 2.434 2.563 2.712 2.845 2.991 3.150 3.276

Selskabsskat 190 169 178 188 198 208 219 228

Andre tilgodehavender 915 608 640 677 710 746 786 818

Periodeafgrænsningsposter 108 105 111 118 123 130 137 142

Aktiver bestemt for salg 0 110 115 122 128 135 142 148

Driftslikviditet (1 % af oms.) 137 144 152 160 168 177 186 194

Driftaktiver 19.947 20.789 21.399 22.099 22.727 23.415 24.169 25.136

Pensionsforpligtelser 172 179 185 191 196 202 208 217

Udskudte skatteforpligtelser 479 499 514 531 546 562 580 604

Andre hensatte forpligtelser (langfristet) 131 137 141 145 149 154 159 165

Leverandørgæld 834 869 895 924 950 979 1.011 1.051

Selskabsskat 209 218 224 232 238 245 253 263

Anden gæld (kortfristet) 1.435 1.496 1.539 1.590 1.635 1.684 1.739 1.808

Andre hensatte forpligtelser (kortfristet) 32 33 34 35 36 38 39 40

Periodeafgrænsningsposter 4 4 4 4 5 5 5 5

Driftsforpligtigelser 3.296 3.435 3.536 3.652 3.755 3.869 3.994 4.153

Arbejdskapital, Netto 3.438 3.501 3.694 3.916 4.114 4.332 4.571 4.754

Investeret kapital 16.651 17.354 17.863 18.448 18.972 19.546 20.175 20.982

Budgetperiode
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…fortsat fra forrige side. 

PASSIVER t-værdi

(Mio. kr.) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Egenkapital i alt 12.505 13.033 13.415 13.854 14.248 14.679 15.152 15.758

Gæld til realkreditinstitutter 515 537 552 571 587 605 624 649

Kreditinstitutter i øvrigt 1.982 2.066 2.126 2.196 2.258 2.327 2.402 2.498

Finansielle leasingforpligtelser 29 30 31 32 33 34 35 37

Anden gæld (lanfristet) 454 473 487 503 517 533 550 572

Gæld til realkreditinstitutter 7 7 8 8 8 8 8 9

Kreditinstitutter i øvrigt 1.718 1.790 1.843 1.903 1.957 2.017 2.082 2.165

Finansielle leasingforpligtelser 2 2 2 2 2 2 2 3

Likvide beholdninger 561 585 602 621 639 658 680 707

Nettorentebærende gæld 4.146 4.321 4.448 4.593 4.724 4.867 5.024 5.225

Investeret kapital 16.651 17.354 17.863 18.448 18.972 19.546 20.175 20.982

Budgetperiode

 Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  

 

Figur 5C.3 Udviklingen i omsætningen 

t-værdi

Nettoomsætning 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

ENABLERS 1,0% 8,0% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 4,0%

CULTURES 5,6% 7,8% 8,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0%

SWEETENERS -8,6% -9,5% -5,1% -7,0% -7,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% 4,0%

GENENCOR 4,5% 10,7% 12,1% 12,0% 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 4,0%

Nettoomsætning 1,2% 6,4% 5,5% 5,0% 5,3% 5,8% 4,9% 5,1% 5,3% 4,0%

Budgetperiode

Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformlerede regnskaber i bilag 4B  
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Bilag 6 

Figur 6A.1 Risikopræmie 

 

Kilde:http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Risikopraemien_paa_aktier/$

file/2003_kvo1_ris73.pdf (2003) side 80 

 

 


