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Executive Summary 
The objective with this master thesis is to answer the question whether DuPont is 
making more value to their stockholders by buying the Danish company Danisco. 
DuPont bought Danisco at a quote of 700 DKK per stock, which was 31 % higher than 
what the Danisco stock was trading at the last day before DuPont first offer. 
To answer this question I asked three sub questions which all would lead to my final 
conclusion that also divided the thesis in three parts. 
 
In the first part of this thesis I answered the question of what the stand-alone value of 
Danisco would be. To answer the question I used the valuation method known as 
“Discounted Cash Flow” model. I based this valuation on a strategic and a financial 
analysis of Danisco and concluded that the stock of Danisco should be traded at a price 
of 652,96 DKK per stock. This price is 47,04 DKK under what DuPont paid. 
 
In the second part of the thesis I wanted to uncover how DuPont justified the premium 
that they paid over my estimate of the Danisco stock price, and therefore I identified 
what synergies that existed between Danisco and DuPont. I identified 10 synergies 
between the two companies, which was split by six operational and four financial 
synergies. 
 
In the last part of the thesis I estimated a value of the synergies between the companies. 
I again used a cash flow model to estimate the value of the synergies and estimated that 
the synergies between Danisco and DuPont were 2921 million DKK worth, with 
overweight in value of the operational synergies, which were estimated to be worth 
2581 million DKK, and the financial synergies being worth 340 million DKK. 
 
I then concluded that DuPont made more value for their stockholders by buying 
Danisco. This is determined on the basis that the estimation of the stand-alone valuation 
of Danisco and the value of the synergies added together would make the Danisco stock 
worth 14 DKK more than DuPont paid. 
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Indledning 
Virksomhedernes verden er i evig forandring, nye virksomheder skyder frem, andre 
lukker og mange andre bliver opkøbt eller fusionere. På den måde kan man aldrig regne 
med at den samme virksomhed som man har handlet med i dag eksistere i morgen. 
Rigtig mange virksomheder bliver opkøbt eller fusionere eller indgår i anden form for 
M&A handler. Alene i 2011 blev der brugt $1,57 trillioner1, 8,8 trillioner danske kroner, 
på M&A handler. Det er enormt mange penge som cirkulere i M&A markedet, hvilket 
også indikerer hvor vigtigt et marked det er og hvor stort fokus man skal have på dette 
marked. En af hoved ideerne bag M&A’s er at 1 virksomhed er bedre end 2. Med andre 
ord vil den ene virksomhed altså kunne effektivisere den anden og på den måde gøre 
den overtagne virksomhed mere værd. Der eksistere nogle synergier mellem to 
virksomheder som man ved opkøb eller fusion vil prøve at udnytte, for at på den måde 
kunne øge den samlede virksomheds værdi. Man kan endda sige at handlernes succes 
står og falder med om disse synergier kan blive udnyttet rigtigt. Oftest betales der 
nemlig en overpris for virksomheden fordi synergier mellem de to virksomheder menes 
at have en værdi, en værdi som sælger gerne så sig betalt for. Derfor må det betagnes 
som utroligt vigtigt for køber at disse synergier bliver vurderet og værdisat rigtigt, så 
man for det første ikke betaler en for høj pris og for det andet ikke har fuldstændigt styr 
på hvordan man skal udnytte disse synergier og om de kan udnyttes. For kan man ikke 
udnytte synergier mellem to virksomheder rigtigt er man oftest ikke den helt rigtige 
køber af en given virksomhed. På grund af de ovenstående argumenter finder jeg dette 
emne utroligt spændende da der i M&A handler kan gå så meget galt når nu man skal 
sætte en værdi på noget som ikke er fysisk og måske ikke eksisterer. Der er derfor 
utroligt mange problemstillinger som kan undersøges og besvares før disse handler kan 
findes sted. Det er kompleksiteten i M&A handler der gør dem så spændende, der er 
ikke nødvendigvis skrevet en drejebog som kan følges ved hver eneste handel. 
 
For at belyse dette interessante emne noget mere vil jeg have fokus på casen hvor 
amerikanske DuPont opkøber danske Danisco. DuPont opkøber Danisco i sommeren 
2011, det gøres af flere forskellige årsager. Men en af det helt afgørende årsager til at 
                                                        
1  Kilde: http://images.businessweek.com/slideshows/20110411/the-biggest-m-amp-a-deals-
of-2011/ 
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DuPont betaler en så høj pris for Danisco må uden grund være de synergier som ligger i 
mellem de to virksomheder. Med andre ord muligheder som DuPont tror at de kan 
komme til at tjene mange penge på ved overtage kontrollen i Danisco. DuPonts første 
tilnærmelse til Danisco startede i januar 2011 med et bud på 665 kr. pr aktie som de 
senere hævede til købsprisen på 700 kr. pr aktie. Hvis man kigger på Daniscos aktiekurs 
i perioden 2009 til 2011 steg den med 227% hvor DuPonts opkøbt havde en store andel 
i denne stigning. Det kunne meget vel tyde på at de så nogle store muligheder ved at 
lægge Danisco ind i deres koncern. 
 
Grundet det ovenstående kunne det være spændende at bruge DuPonts opkøb af 
Danisco som case for at undersøge hvilke nogle synergier der kan være når en 
virksomhed køber en anden. 
 

Problemformulering 
Det helt store spørgsmål når en handel som den mellem Danisco og DuPont finder sted 
er om der skabes en mere værdi for DuPonts ejere ved at opkøbe Danisco. Med andre 
ord er der mulighed for at DuPont kan gøre Danisco mere værd hvis de opkøber og 
indlemmer virksomheden i deres organisation. Det leder mig hen til mit 
hovedspørgsmål i opgaven. 
Hoved spørgsmål: 

1. Har Dupont skabt en mere værdi for deres aktionærer ved at købe Danisco? 

 
For at besvare hovedspørgsmålet er der en lang række underspørgsmål som der skal 
besvares for at der kan konkluderes med et svar på hovedspørgsmålet. Først vil det 
være interessant at vide hvad Danisco er værd hvis virksomheden skulle køre videre 
uden at den opkøbes af DuPont. For at kunne sige noget om stand-alone værdien for 
Danisco, skal det selvfølgelig undersøges hvordan Daniscos strategiske position var på 
markedet og der skal laves en regnskabsanalyse. Derfor stilles spørgsmålet: 

2. Hvad er stand-alone værdien af Danisco? 

 



Værdiansættelse og analyse Cand.Merc.FIR Morten Elkjær 
af synergier Copenhagen Business School  

 Side 6 af 98

Der hvor der skabes en mere værdi for DuPonts aktionærer er ved at der mellem de to 
virksomheder er nogle synergier som skal udnyttes. Derfor er det vigtigt at identificere 
disse synergier, så man kan analysere om der kan skabes en mere værdi. Hvis der ikke 
er synergier tilstede vil man nemlig bare købe en selvstændig virksomhed som man 
ikke kan optimere ved at føje ind i sammenhæng med sin egen virksomhed: 

3. Hvilke synergier er der i opkøbet? 

 
Når synergierne der findes i opkøbet er identificeret, er det næste skridt en del sværere 
og det er denne proces som det skal afgøres ud fra om et opkøb er en god ide eller om 
det er spild af penge. Det næste skridt er værdiansættelsen af synergierne, en proces 
hvor man skal finde ud af hvor meget det er lægge to virksomheder sammen er værd. 
Det er ikke en særlig nem opgave for folkene i coperate finance eller de tilknyttede 
konsulenter, for det er altid svært at sætte værdi på f.eks. viden eller vækst muligheder 
som slet ikke er sikre. Derfor hedder det sidste spørgsmål i opgaven: 

4. Hvad er værdien af synergierne? 

 

Opbygning 
Måden hvorpå opgaven opbygges forklares i dette afsnit. Opgaven startes med en intro 
til opkøbs casen, nærmere DuPonts opkøb af Danisco. Dette gøres så læseren får en godt 
kendskab til selve casen og på den måde bliver sat ind i fra start af hvilke type 
virksomheder opgaven drejer sig om. Dernæst kommer der et afsnit om Danisco og en 
analyse af Danisco. Dette afsnit leder hen til konklusionen på hvad Daniscos stand alone 
værdi er. Denne værdi er vigtig da det ud fra den fundne værdi vi nogenlunde kan sige 
hvor meget DuPont har betalt mere for synergierne. Med synergiernes værdi 
nogenlunde på plads, vil det næste afsnit handle om hvad det er for nogle synergier som 
er i mellem de to virksomheder. Efter synergierne er identificeret, skal der sætte en 
værdi på hver enkelt af synergierne og se om det matcher op mod den ”teoretiske” 
værdi for synergierne som er fundet tidligere i opgaven. Derefter kan der konkluderes 
på om DuPont igennem opkøbet af Danisco har skabt en mere værdi for deres 
aktionærer ved at have betalt en rigtig pris for mulighederne som ligger i mellem de to 
virksomheder. 
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Figur 1. Opbygning 

 

Metode 

Teori 

I dette afsnit vil jeg nævne og kommentere på nogle af de teorier som jeg bruger 
igennem opgaven, for at finde svar på min problemformulering. Jeg har delt 
underafsnittene op efter hvilken rækkefølge de kommer i opgaven, dette er for at danne 
den røde tråd i opgave, så alt kommer i en bestemt rækkefølge. 
 

Strategisk 

Når vi man siger strategisk i sammenhæng med en værdiansættelse betyder det at man 
skal bedømme hvordan virksomheder fungere med sine omgivelser og hvordan den 
fungere internt. 

Figur 2. Strategisk analyse 

 
I figur 2, kan det ses hvordan de forskellige lag i det strategiske univers påvirker 
hinanden. For at analysere hvilke faktorer der påvirker virksomheden vil jeg bruge to 

Danisco analyse Værdiansættelse 
Danisco Synergi analyse Værdiansættelse 

Synergi Konklusion

Virksomheden 
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meget kendte modeller. Jeg vil bruge PESTEL2 og Porters Five Forces3 modellerne, 
PESTEL modellen bruges til at kigge på makrofaktorer og Porters bruges til at kigge på 
industrien og konkurrenter som der er en case virksomheden. Det der er det vigtige når 
disse to modeller skal bruges til den strategiske analyse er at finde ud af hvilke key 
drivers der har en effekt på hvordan virksomheden performer. Det vil sige at man ikke 
nødvendigvis skal bruge f.eks. alle bogstaver i PESTEL modellen, hvis det politiske ikke 
er vigtigt for virksomheden, er der ingen grund til at kigge nærmere på dette område. 
Det gode er dog ved modellen er man hurtigt får et overblik over hvilke områder man 
bør kigge på i den strategiske analyse. Derfor mener jeg at det er vigtigt at have SWOT4 i 
bagtankerne når man går de to modeller i gennem. Dette er fordi SWOT er en god 
opsummerings model, hvor i man kan indsætte sine resultater fra at kigge sin case 
virksomhed i efter i de strategiske sømme. 
 

Værdiansættelse 

Der er to værdiansættelses dele i denne opgave, derfor skal jeg også vælge en eller flere 
modeller til at værdiansætte Danisco og til at værdiansætte synergierne. I dette afsnit 
vil jeg udelukkende beskæftige mig med valg af model til værdiansættelsen af Danisco. 
Jeg vil også komme ind på teorien omkring opbyggelsen af budgetmodellen til 
værdiansættelsen. 
 
Når jeg skal vælge model til at lave min værdiansættelse af Danisco med, er det vigtigt at 
jeg vælger den model som vil sikre den største nøjagtighed, samtidig skal der også være 
en hvis nemhed i modellen som sikre at den er nem at forstå. Der er fire overordnede 
modeller at vælge mellem når man skal vælge værdiansættelses model, Present value-, 
relative-, likvidations- og optionsmodeller5. Alle har deres styrker og svagheder, og det 
er vigtigt at man vælger den rigtige efter hvilken case man har. I mit tilfælde vil det 
være helt rigtigt at vælge en present value model. I sådan en model har man efter min 
mening den største frihed til at danne en model som man synes den skal se ud. Det er i 

                                                        
2 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 
3 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 
4 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 
5 Kilde: Financial Statement Analysis 
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sådan en model at analytikeren har fuld frihed over sin model, men samtidig stiller den 
også store krav til analytikerens evne til at analysere en virksomhed. En present value 
model bygger på budget forudsætninger sat op af analytikeren, en budget som giver et 
cash flow som senere tilbage diskonteres. Der findes flere forskellige present value 
modeller som alle har en funktion alt efter hvilken case man har og hvad man vil 
analysere6. I mit tilfælde er der DCF og EVA modellen, begge to skulle gerne give det 
samme resultat i sidste ende, hvis man har lavet sin beregninger ordenligt. Derfor er det 
et personligt spørgsmål om hvilken model man vælger at bruge på sin case, da begge 
modeller bygger på de samme data. 
Min personlige præference er at bruge DCF modellen, denne vælger jeg fordi at jeg 
tidligere har arbejde meget med den og derfor føler mig sikker i at bruge den, og som 
nævnt var en af de vigtige punkter i en værdiansættelse nøjagtighed. Samtidig er DCF 
modellen også den mest brugte blandt professionelle brugere af værdiansættelses 
modeller7, hvilket bare er med til at styrke mit valg i netop denne model til min case og 
værdiansættelse. 
 
Men det er enormt vigtigt at man til en DCF model har en så sandsynligt et budget som 
muligt. For at sikre at det er tilfældet i ens case, er det vigtigt at få lavet den rigtige 
analyse af virksomhedens performance over en årrække. Derfor skal der bruges 
forskellige modeller, som er gennem testet og hvor man får de rigtige data, til at danne 
sit budget. Til at analysere regnskaber finder jeg det bedst at bruge Du Pont modellen 
som dækker alle de vigtige nøgletal i der kan regnes i et regnskab8. Denne model er dog 
ikke ret meget værd hvis man ikke sammenligner ens udregnede nøgletal med en 
sammenligningsgruppe. To andre gode metoder til at danne sit budget ud fra er 
indexmodellen og common-size analyse9. Disse to modeller giver et godt overblik over 
regnskabstallene, så man kan de om der er nogle trends og hvilket niveau de forskellige 
poster har. Derfor anser jeg disse to modeller som meget gode til at danne sit budget ud 
fra. 
 
                                                        
6 Kilde: Financial Statement Analysis 
7 Bruner 
8 Kilde: Financial Statement Analysis 
9 Kilde: Financial Statement Analysis 
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Til at runde værdiansættelsen af med vil jeg bruge multipel metoden10. Denne metode 
egner sig bestemt ikke som en model til at stå alene, men derimod er den rigtig god til at 
sammenligne forskellige virksomheder inden for samme branche. Derfor vil jeg især 
bruge den som en metode til at finde ud af om det pris niveau jeg finder for Danisco er 
korrekt. 
 

M&A 

Hvorfor købes og sælges virksomheder? For at kunne besvare det spørgsmål vil jeg 
kigge på nogle af de teorier og ideer som er grundstenene i M&A. 

Figur 3. M&A ide 

 
Der er mange forskellige teorier om hvorfor virksomheder køber hinanden.  En af 
hovedårsagerne er som figur # antyder, at to virksomheder slået sammen er bedre end 
virksomhederne hver for sig. De andre teorier kan være business model, defensive, 
market share, production capacity, local market expertise og mange flere11. Faktisk er 
det egentligt ligegyldigt ud fra hvilken teori en virksomheder køber andre 
virksomheder ud fra, det hele handler i bund og grund om at maksimere sin profit. Men 
det er ikke bare at købe en anden virksomhed, der er mange forskellige måder en 
handel kan gå igennem, det er f.eks. ikke alle virksomheder som er interesseret i at blive 
opkøbt og det er som så skal en fjendtlig overtagelse12. En meget normal opkøbs måde 
er auktionsmodellen13, her er det den sælgende virksomhed som styrer en auktion, som 
sikre at aktionærerne får den bedst mulige pris for deres andele. Når købsprocessen er 
en auktion, skal de købende virksomheder være godt på mærkerne. Der eksistere en 
teori omkring sådanne auktioner der kaldes for ”winners curse”14, oftest ender den 
købende virksomhed med at betale en lidt for høj pris for virksomheden, da de oftest 

                                                        
10 Kilde: Valuation 
11 Kilde: Bragg 
12 Kilde: Bragg 
13 Kilde: Bragg 
14 Kilde: Bruner 

2 2 5
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bliver presset til at byde lidt højere fordi de gerne vil overtage den anden virksomhed. 
Teorien ”winnners curse” er en af grundene til at jeg f.eks. mener at man skal tænke sig 
virkelig godt om når man skal købe en anden virksomhed og måske ikke altid bare 
tænke i kroner og øre men også rent strategisk om det ville være en god handel. F.eks. 
kunne købende virksomhed jo forhindre en konkurrent i at overtage store 
markedsandele, ved at lave strategisk kloge opkøb.  
 

Synergi 

For at kunne identificere synergierne mellem to virksomheder vil jeg gennemgå lidt 
teori omkring hvor synergier skal findes. I dette afsnit vil jeg også beskrive mit valg af 
model til at værdiansætte de synergier som jeg finder i mellem Danisco og DuPont.  
For at sætte værdi på synergier skal man tro på at der findes synergier i mellem 
virksomheder. Det er som beskrevet i afsnittet ovenover en vigtig del af hvorfor man 
køber en anden virksomhed. Der er nogle kritikere der ikke tror på at synergier 
eksistere, men efter min mening kan de ikke andet end at eksistere. Det mener jeg på 
grund af at det ellers ikke ville give nogen mening at virksomheder vil betale mere for 
andre virksomheder end den aktuelle aktiekurs15. Men ikke alle synergier er ens og det 
samme værd, der er forskel og de skal behandles sådan. Derfor kan man også opdele 
synergier i forskellige kategorier. De to hovedkategorier er finansielle- og operationelle-
synergier16, disse to kategorier giver en god ide om hvor man skal finde synergierne 
henne. Under hver kategori er der forskellige synergi områder, som enten relatere sig til 
selve ”produktionen” eller ”driften”17 af virksomheden, disse grupper vil blive nævnt 
senere i opgave når jeg vil bruge dem. Det vigtige er at man tror på at synergier findes, 
for hvis dette ikke er tilfældet, kan de ikke findes. 
 
Når man skal sætte en værdi på de synergier man finder mellem to virksomheder, er 
der flere metoder at gøre det med. De to måske mest brugte er en simpel DCF metode og 
real optioner18.  Som med værdiansættelsen af en virksomhed, har hver metode sit felt 

                                                        
15 Givet det er et børsnoteret selskab 
16 Kilde: Damodaran 
17 Kilde: Valuation 
18 Kilde: Bruner 
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hvor den er god. Hvis man har synergier som er sikre og man ikke er i tvivl om at man 
kan udnytte vil det åbenlyse valg af metode være at bruge en DCF metode19, med frit 
cash flow og en tilbagediskontering. Derimod er real options metoden rigtig god hvis 
man har synergier som ikke er sikre og måske bare er i projekt stadiet20. Real options 
metoden er også lidt mere indviklet og kompliceret og der skal mere data og efter min 
mening flere gæt til, især hvis man ikke har intern data. Det er en af grundene til at jeg 
vælger, i min værdiansættelse af synergierne, at bruge den simple DCF metode. En 
anden grund er at jeg ikke mener at synergierne der vil være mellem DuPont og Danisco 
vil være så usikre at der skal en real options metode til. Den sidste grund er at jeg mener 
at real optioner er så stort et emne at de kræver deres egen opgave, og denne opgave 
har ikke som hoved formål at bruge real optioner men derimod som skrevet at belyse 
om DuPonts opkøb af Danisco er en god investering, og  derefter at kunne sige noget om 
hvad der gør at virksomheder køber hinanden. 
 

Afgrænsning 

Værdiansættelsen af Danisco som stand alone virksomhed vil tage udgangspunkt i 
regnskabs perioden 2006-2010. Denne periode bliver valgt fordi Dupont kommer med 
deres første købstilbud d. 21 januar 2011 og derfor er informationen omkring Danisco 
efter denne dato derfor mindre vigtig med hensyn til stand alone prisen på Daniscos 
aktier. Samtidig vælges der at tage udgangspunkt i Danisco som en koncern og ikke gå i 
dybden med hver enkelt division af Danisco, dette gøres for at begrænse denne del af 
opgaven. Samtidig undlades det at kigge på sukker divisionen af Danisco da den bliver 
fra solgt i 2008 og derfor ingen indflydelse har på DuPonts beslutning om at købe 
Danisco. Alle beløb som anvendes til i værdiansættelsen og regnskabsanalysen tager 
udgangspunkt i løbende priser, det gøres fordi det ikke vil have den store effekt at 
begynde at korrigere for inflationen i værdiansættelsen. 
Men hensyn til afgrænsningen af perioden hvorpå der kigges på synergierne mellem de 
to virksomheder, vil jeg have mit fokus på den samme periode som ved Danisco stand 
alone værdi, nemlig 2006-2010. Dette vælger jeg fordi at DuPont har taget deres købs 
beslutning ud fra denne periode, får jeg ud fra. Den første periode efter de har købt 
                                                        
19 Kilde: Bruner 
20 Kilde: Bruner 
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virksomheden har kunne finde synergierne på baggrund af mangle flere data, og derfor 
vil jeg kun udvalgte meget relevante informationen om disse i perioden efter opkøbet. 
Jeg vil også afgrænse mig fra at bruge data som ikke er tilgængelige for markedet, dette 
har jeg valgt fordi opgaven laves ud fra tilgængelig information og ikke som en opgave 
som er skrevet internt i virksomheden, men som en opgave som kigger udefra på 
virksomhederne. Jeg vælger også at se bort fra evt. ændringer i dollar kursen. Jeg tager 
dette valg da jeg ikke vil begynde at bringe flere usikre parametre ind i opgaven, og 
derfor vil jeg ikke bruge et fastlåst dollar kurs fra den endelige handelsdato. 
 

Data - kildekritik 

Der kan til denne opgave indsamles data fra flere forskellige kilder. Da opgave er et 
casestudie vil meget af den data som der vil blive brugt komme fra officielle kilder, og 
være data som Danisco eller DuPont har offentligt gjort. Data som de to virksomheder 
har offentligt gjort er som hovedregel underlagt et regelsæt som er f.eks. for Danisco 
vedkommende aktieselskabsloven. Det vil sige at det er data som er reguleret fra 
regeringens side og på den måde må siges at være meget pålideligt. Den resterende data 
som ikke er udgivet af de to virksomheder, vil være artikler eller meninger fra 
forskellige aktieanalytikere. Data som ikke er underlagt en hvis regelsæt skal selvfølge 
altid bedømmes inden det bruges i en opgave og jeg vil undervejs i opgave være 
kildekritisk overfor denne form for data. Al min data er det som bliver betegnet som 
sekundær data i det at jeg ikke selv producere data, men derimod bruger allerede 
eksisterende data til opgaven. Den sekundære data er rigeligt til at besvare 
spørgsmålene i mit projekt da, jeg afgrænser mig fra at have data som markedet ikke 
har, såkaldt insider information. 
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Casen 
Inden opgaven for alvor kommer i gang mener jeg at det er vigtigt at der bliver etableret 
et vist kendskab til de to virksomheder jeg bruger som case. I dette afsnit vil jeg derfor 
præsentere Danisco og DuPont som virksomheder. Gennemgangen af Danisco vil være 
lidt mere historisk end gennemgangen af DuPont, dette er fordi at jeg senere i opgaven 
laver en strategisk analyse af Danisco, derfor vil jeg også kun kort beskrive Daniscos 
forretnings områder. Jeg vil også beskrive hvordan selve opkøbet udviklede sig, så læser 
får en bedre forståelse for handlen og hvad der kan spille en rolle i et opkøb. 
 

Danisco 

Det Danisco som de fleste kender i dag har en lang i historie i det danske erhvervsliv 
som bl.a. via opkøb i gennem stort set hele virksomhedens eksistens har gjort det til den 
virksomhed som det er i dag. Det første skridt til Danisco bliver taget i 1872, af en 
Danmarks største erhvervsmænd C.F. Tietgen, da Tietgen stifter De Danske 
Sukkerfabrikker og 9 år senere da han etablere De Danske Spritfabrikker. Det sidste af 
de tre hovedselskaber bag Danisco bliver først etableret 1924, I/S Grindstedvaerket, 
samme år får De Danske Spritfabrikker monopol på det danske gær og sprit marked. 
Danisco overtager Grindstedsvaerket i 1939 og udvider det til at være en fødevare 
ingrediens fabrik. Derfra går det stærkt for Danisco de udvider og udvider også til det 
internationale marked igennem Tyskland, USA og Mexico. I 1989 dannes det som bliver 
kaldt ”det nye” Danisco, som er en fusion mellem Danske Sukker(De Danske 
Sukkerfabrikker), Danisco og De Danske Sprit Fabrikker. I årene efter sætter Danisco sig 
tungt på det skandinaviske sukker marked bl.a. med opkøbet af det finske 
sukkerselskab Cultor i 1999 samtidig sælges Danisco Distillers(De Danske Sprit 
Fabrikker)21. Dette var alt sammen en del af den strategiske plan som blev lagt i 1997, 
planen gik ud på at ændre Daniscos fokus til fødevare ingredienser og udvikle 
virksomheden til markedsleder. Som et led i planen opkøbes de resterende 50 % 
Genecor i 2005 og i 2008 sælger Danisco deres sukkerdivision til tyske Nordzucker. 
Danisco er efter frasalget af sukkerdivisionen blevet til det Danisco vi kendte inden 
DuPont opkøbte Danisco. I 2008 stiftes der også en selskab med DuPont, med henblik 
                                                        
21 Kilde: http://companies.jrank.org/pages/1190/Danisco-S.html 
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på at skabe en ny og bedre form for bio-ethanol22. I de senere år har Danisco udviklet sig 
og gået meget målrettet efter at udføre den plan som man lagde i 1997, samtidig har de 
hele tiden prøvet at finde nye markeder og prøvet at bevæger sig over mod sundere og 
grønnere produkter23. 

Figur 4. Danisco aktiekurs 

 
Som det også kan ses på figuren har Daniscos satsning især de senere år givet pote på 
aktiemarkedet, det viser tydeligt at investorerne tror på den fremtid som Danisco går i 
møde og at de nye tiltag de har taget er de helt rigtige. 
 

DuPont 

DuPont har eksisteret siden 1802, dog er der sket meget med virksomheden siden 
dengang, og virksomheden har udviklet sig til at være en af verdens største 
virksomheder. Ifølge Forbes er virksomheden den 162 største virksomheden i verden i 
dag med en markeds værdi på ca. $ 50 milliarder24. 
 

                                                        
22 Kilde: http://www.danisco.com/about-dupont/duponttm-daniscor/history/ 
23 Kilde: http://www.danisco.com/about-dupont/duponttm-daniscor/history/ 
24 Kilde: http://www.forbes.com/companies/ei-du-pont-de-nemours/ 
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DuPonts historie starter noget mere sprængfarlig end den er i dag, virksomheden bliver 
grundlagt med det øjemed at producere krudt til geværer. I gennem virksomhedens 
første 100 år udvikles der hele tiden nye former for krudt og andre eksplosiver, en 
innovations lyst som kendetegner virksomheden den dag i dag. Denne lyst til innovation 
gjorde at DuPont stort set havde et krudt monopol i USA i starten af det 20 århundrede, 
hvilket gjorde at de blev tvunget til at sælge noget af virksomheden fra og diversificere 
sig. Perioden mellem de to verdenskrige brugte DuPont på at gå ind i bilindustrien, 
tøjindustrien og olieindustrien, bl.a. opfindes nylon og teflon i denne periode, inden de 
igen henter deres profit på krigsmateriel under anden verdenskrig. I de følgende år 
opfinder DuPont mange materialer i deres kemiske laboratorier som bl.a. blev brugt i 
flere af NASA’s rumprogrammer. Den dag i dag udvikler DuPont produkter inde for flere 
områder25. 

Figur 5. DuPonts forretningsområder 

De nævnte forretningsområder 
bevidner hvor alsidig en 
virksomhed DuPont er den dag i 
dag, og alle de brancher 
virksomheden bevæger sig inden 
er forskning og udvikling af ny 

teknologi i højsædet. Hvilket også kommer til udtryk i at 5.000 af deres 60.000 ansætte 
er forskere og de investere $1.3 milliarder på forskning hvert år. Især på markedet for 
frø til landbruget er DuPont markedsledere for de har skabt frø som er resistente over 
for mange forskellige plantesygdomme26. 
 

Opkøbet 

I dette afsnit vil jeg kort komme ind på hel opkøbs processen, informationen omkring 
hvordan forløbet forløb kan blive en vigtig faktor i når jeg skal afrunde min 
værdiansættelse af Danisco og synergierne.  
 

                                                        
25 Kilde: http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=202 
26 Kilde: http://www2.dupont.com/Phoenix_Heritage/en_US/landing_era6.html 
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Det tog næsten fire måneder for DuPont at overtage kontrollen over Danisco. Første 
gang DuPont kommer med et købstilbud er er d. 10 januar 2011, her kommer DuPont 
med et bud på 665 kr. pr. aktie. Men prisen skulle vise sig ikke at være den eneste 
hindring DuPont skulle møde i deres forsøg på at købe Danisco. DuPont fik en hurtig 
godkendelse af købet af de Amerikanske myndigheder, men godkendelsen fra EU og 
Kina, skulle trække ud og kom først endelig på plads d. 15 april  2011. I den 
mellemliggende periode havde ledende medarbejder og direktionen acceptere DuPonts 
bud. Resten af aktionærerne skulle dog bruge et forhøjet bud for at acceptere. DuPont 
måtte forhøje deres bud og d. 29 april kom de med deres endelig bud på 700 kr. pr. 
aktie. Efter dette bud melder ATP og flere andre danske større aktionærer og 
intentionelle investorer at de er klar til at sælge deres aktier til den nye pris. DuPonts 
nye løb indtil d. 13 maj 2011, og i den periode meldte Elliott og Barclays sig på banen 
med opkøb af aktier, inden DuPont d. 16 maj 2011 kan meddele at de nu ejer 92,2 % af 
aktierne i Danisco. DuPont tvangs indløser her efter de resterende aktionærer som der 
måtte være27. Samtidig med tvangsindløsningen begærede DuPont en anmodning til 
NASDAQ OMX Copenhagen om at afnotere Danisco aktien. Den sidste handelsdag for 
Danisco aktien bliver d. 16 juni og d. 17 juni bliver aktien afnoteret fra den danske 
børs28. 
 

Peer group 
For at kunne lave sammenligninger senere i opgaven er det vigtigt at etablere en peer 
group som min bl.a. min værdiansættelse af Danisco kan sammenlignes med. En peer 
group består af virksomheder som kan sammenlignes med case virksomheden, som 
regel inden for samme branche29. 
 
Når jeg skal definere min peer group for Danisco vil jeg kigge lidt på hvilke 
sammenlignings virksomheder aktieanalyser og forskellige rapporter om markedet 
herunder GlobalData. Det selvfølgelig ikke alle virksomhederne i peer group som er 
                                                        
27 Kilde: http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/207527/tidslinje_slaget_om_danisco.html 
28 Kilde: http://npinvestor.dk/nyheder/danisco-bliver-afnoteret-den-17-juni-225522.aspx 
29 Kilde: http://www.investopedia.com/terms/p/peer-group.asp 
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ideelle til sammenligning, da det er meget sjældent at en virksomhed har en direkte 
konkurrent. Jeg har derfor valgt at lave en liste over peer group som er listet efter hvor 
god sammenligningen er, startende med den med komparable virksomhed. 

Figur 6. Peer group 

Chr. Hansen 

Novozymes 

Kerry Group 

ABF 

DSM 

I figuren ses de seks virksomheder som vil udgøre min peer group når jeg skal bruge 
sammenlignings tal i opgaven. Her ligger Chr. Hansen og Novozymes i toppen af 
gruppen, dette er fordi de begge udfordre Danisco på enzym området, som også er det 
område hvor DuPont har mest fokus i handlen. Kerry group konkurrere med Danisco på 
ingrediens markedet, som DuPont også vil udnytte, men ikke lægger lige så stor vægt på 
som enzym markedet. 
 

Strategisk analyse af Danisco 
Den strategiske analyse vil blive opsummeret i SWOT modellen. Modellen giver et godt 
overblik over, hvordan Danisco var placeret på markedet inden de blev opkøbt af 
DuPont. For at kunne udfylde de fire kasser i SWOT modellen, vil jeg bruge to teoretiske 
analysemodeller. De to modeller er Porters Five Forces og PEST modellen. Jeg vil dog 
ikke bruge modellerne fuldt ud, det gør jeg ikke, fordi det ikke er opgavens hovedformål 
at lave en fuldkommen strategisk analyse af Danisco. Derimod er formålet med dette 
afsnit at finde de vigtigste faktorer for, hvordan Danisco vil kunne performe på 
markedet som stand-alone virksomhed. Dette afsnit skal ende med at give en god idé til, 
hvordan budgettet skal udforme sig. Sammen med en analyse af regnskabet, skal de to 
afsnit danne grundlag for budgettet og værdiansættelsen i DCF modellen. Den 
strategiske analyse af Danisco er foretaget på data, som  alle er fra før DuPont opkøbte 
Danisco. Dette er selvfølgelig valgt, fordi  DuPonts koncern ikke skal have nogen 
indflydelse på stand-alone værdien af Danisco. 
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Politik – sociale forhold 

98% af Daniscos omsætning er spredt ud over hele verden30, hvilket ved første øjekast 
burde indikere, at Danisco kunne have store problemer med, hvordan den politiske 
situation ser ud i verden. Politik har dog en helt anden indflydelse på Daniscos 
omsætning, hvis det overhovedet har nogen indflydelse. Daniscos produkter skal leve 
op til nogle regler, som er bestemt af regeringerne verden over, og her er Danmark/EU 
et af de hårdeste steder at få indført sine produkter. Reglerne siger dog kun noget om, 
hvilke ingredienser der ikke må være i et produkt eller noget om sundheden i 
produkterne. De bliver altså ikke begrænset i, hvor store mængder de må sælges i. Fordi 
Danisco i forvejen lever op til nogle strenge krav fra Danmark/EU, har de ikke store 
problemer med at få indført deres produkter i resten af verden, hvor lovgivningen ikke 
er helt så striks. 
Der hvor politik kan hjælpe Daniscos omsætning, er i de mange nye grønne og mere 
miljøvenlige tiltag, som indføres af regeringer verden over. Etablerede markeder, som 
EU og USA, har begge indenfor de senere år indført lovgivninger, som f.eks. skal øge 
mængden af bioethanol som brændstof, så man langsomt kan erstatte olie og gøre sig 
mindre afhængige af olie31. Men også lande, som er på vej frem, som f.eks. Brasilien, gør 
meget for at blive mere grøn, når det kommer til brændstof. F.eks. mener det 
brasilianske parlament, at der kun er en vej frem med bioethanol, og det er at øge 
adelen af det i forhold til olie32.  
 
Når man kigger på sociale forhold kan Danisco dog måske øge deres omsætning, hvis 
man f.eks. kigger på fedmeproblemet i verden. Bl.a. forventes det af WHO, at 40 % af 
verdensbefolkningen vil være overvægtige og endda svært overvægtige i år 205033. Da 
mange af Daniscos produkter er langt sundere alternativer, vil det måske kunne påvirke 
deres omsætning, hvis man på verdensplan går efter en sundere profil af 
verdensbefolkning. Men igen bliver der nok med stor sandsynlighed ikke indført 
lovgivninger omkring, hvad der må spises og ikke spises, så igen er en øget omsætning, 
efter min mening, forbrugerbestemt. 
                                                        
30 Daniscos årsrapport 2009/2010, side 78 
31 http://www.business.dk/biotek/europa-taber-kampen-om-fremtidens-biobenzin 
32 http://ing.dk/artikel/71449-brasilien-vil-fordoble-produktion-af-biobenzin 
33 Daniscos årsrapport 2009/10, side 40 
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Min vurdering af den politiske indflydelse på Danisco er relativt minimal, og hvis der er 
en form for indflydelse, er den kun positiv, da mange af Daniscos produkter afløser 
mindre miljøvenlige produkter. Derfor vil jeg heller ikke gå mere ind i det politiske i 
resten af opgaven, da det ikke har den store effekt på Daniscos omsætning, idet 
omsætningen er mere forbrugerbestemt og ikke på nogen måde reguleret af de 
forskellige regeringer. 
 

Kunder 

Når man kigger på Daniscos kundegrundlag, har de optimeret så meget, de overhovedet 
kan på dette område. Daniscos 10 største kunder udgjorde i regnskabsåret 2009/10 
kun 20 % af den samlede omsætning34. Det er en utrolig lille del af omsætningen, som 
de 10 største kunder står for, hvilket må betyde, at de ikke har den største 
forhandlingskraft over for Danisco. Samtidig har Danisco flere tiltag i gang sammen med 
deres kunder, hvor de sammen udvikler og gør produkter bedre. Dette er med til at 
binde kunderne mere til Danisco og måske endda gøre kunderne afhængige af Danisco, 
fordi de kan få lige det produkt, som de gerne vil have. Samtidig bliver kundernes 
omkostninger ved et evt. leverandør skift højere35. Derfor vil jeg konkludere ,at 
kunderne ikke har så stor magt overfor Danisco, men samtidig er Danisco meget aktiv 
overfor deres kunder ved aktivt at udvikle produkter med kunderne. 
 

Leverandører 

De fleste af Daniscos råvarer kommer fra planteafgrøder, herunder specielt planetolier 
og citrusfrugter. Fordi det er planter, kan der være en stor usikkerhed på, om de kan få 
leveret den rigtige mængde i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris. Derfor har 
Danisco spredt deres leverandører ud over hele verden, så de på den måde sikrer sig, at 
de hele tiden kan få råvarer fra en god og ordentlig høst. Samtidig med at de, så vidt det 
er muligt, undgår at deres leverancer af råvarer bliver alt for sæsonpræget. På den måde 
kan man sprede den risiko, der er ved, at det er naturlige produkter. 
                                                        
34 Daniscos årsrapport 2009/10, side 62 
35 http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=11018840 
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Danisco kan nemlig blive presset af en dårlig høst et sted i verden, og det vil kunne 
presse prisen på råvarerne op. Denne prisstigning kan Danisco ikke altid føre direkte 
over til deres kunder, og derfor bliver de også nødt til at sikre deres priser enten 
igennem direkte aftaler med landmændene eller ved at handle futures på 
råvarebørserne. Danisco er altså forholdsvis sårbare på dette område, da de ikke har 
den store indflydelse på råvarerne, da de som sagt er naturligt dyrkede produkter de 
fleste af dem af deres råvarer36. 
 
Med hensyn til leverandører og råvarer er det et område Danisco skal holde stor fokus 
på, da det kan påvirke deres omsætning betydeligt. Danisco har dog forholdsvis stor 
bevågenhed på dette område, og jeg vil derfor bedømme området, som at være en 
middel trussel mod Danisco. Det er grundet i at de ikke har kontrol over afgrøderne og 
det kun er vejr og vind der har den endelige kontrol. 
 

Substitutter 

Når man kigger på substitutter til Daniscos produkter, vil jeg dele dem op i to grupper. 
Interne og eksterne substitutter. De eksterne substitutter er produkter, som Daniscos 
produkter går ind og afløser fordi de f.eks. er mere miljøvenlige. I Daniscos 
produktportefølje er der blandt andet produkter, som kan gå ind og afløse olie, samtidig 
har Danisco også flere produkter, som er sundere alternativer for os mennesker37. Det 
er min bedømmelse, at der, hvor Daniscos produkter afløser eksterne substitutter, 
kommer substitutterne ikke ind på markedet igen grundet den store bevægelse i 
samfundet mod mere sundhed og bedre miljø. 
 
Med hensyn til de interne substitutter er der f.eks. meget stor konkurrence på enzym 
markedet. Enzymer ligner meget ofte hinanden og kan have stort set de samme 
funktioner. Derfor er en virksomhed som Danisco meget afhængige af patenter og af , at 
deres patenter ikke udløber, så andre frit kan producere de præcist samme enzymer. 
Derfor kan de sagtens blive truet fra interne substitutter på markedet. 
 
                                                        
36 Daniscos årsrapport 2009/10, side 62 
37 ”Globalt gennembrud for danske enzymgiganter” Børsen 16-02-10 
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Jeg vil bedømme truslen som svag/middel, da jeg ikke regner med at de eksterne 
substitutter kommer igen på markedet og kommer til at true Danisco produkter, 
derimod vil de kunne blive truet fra de interne substitutter. 
 

Indgangs barrier 

Daniscos branche er utroligt R&D tung, og per definition er sådan en branche ret svær 
at komme ind på markedet i. Det samme gælder også for Daniscos branche, derfor er 
truslen fra nye konkurrenter heller ikke specielt stor, når man kigger på markedet for 
nye produkter.  
Danisco brugte således i regnskabsåret 2009/10 884 mio. på R&D og havde netto 
investeringer i materielle aktiver på 650 mio., hvilket også kun bevidner på at det er en 
kapital tung industri/branche som Danisco befinder sig i38. Endnu en investering som 
understreger min pointe er at Danisco i 2010 indgik et samarbejde med Goodyear, på 
$50 mio., om at skabe et nyt bæredygtigt dæk, et samarbejde som de på ingen måde er 
sikre på kommer til at give afkast39. 
Når man kigger på eksisterende produkter er det patenterne som afgør om det er muligt 
for nye konkurrenter at komme ind på markedet. Dette er kun fordi der så ikke følger 
særligt store R&D omkostninger med i deres etablering på markedet. Men hvis man hele 
tiden vil udvikle nye produkter til markedet og være markeds leder skal der bruges 
enorme summer på R&D, hvilket gør indgangs barrierene høje. 

Markeds situation for Danisco 

I dette afsnit vil jeg kort beskrive markedssituationen for hver af de fire afdelinger. Det 
gør jeg, fordi de fire afdelinger er vidt forskellige og alle har forskellige konkurrenter og 
placeringer på deres markeder. Daniscos omsætning bliver også senere opdelt i de fire 
enheder for at det er nemmere at estimere budget forudsætningerne  og gøre dem mere 
præcise. 
 

                                                        
38 Daniscos årsrapport 2009/10, side 62 
39 ”Danisco-boss må leve længe i usikkerhed” Børsen 02-03-2010 
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Enablers 

Enablers vurderes til at være en star, hvilket hænger sammen med, at segmentet står 
for den største omsætningsandel på 42 % i 2009/10. Desuden er indtjeningen også 
steget pænt gennem årene med en EBIT stigning til 923 mio. kr. for 2009/10, hvilket var 
en 4,5 % stigning på marginen. Enablers er markedsleder på deres segment, og 
markedet vurderes til at være i stærk vækst om end stigende råvarepriser kan presse 
indtjeningen. Men Danisco står, som tidligere beskrevet, i en stærk finansiel og 
ressourcestærk position40. 
 

Cultures 

Cultures, som står for 14 % af omsætningen i 2009/10, opnåede sidste år en organisk 
vækst på 7 %. Segmentet klassificeres som en star, hvilket skyldes en høj og stabil 
organisk vækst på 10 % i 2009/10 og 9 % i 2008/9 samt en stærk EBIT margin på 21,7 
% i 2008/9 og 24,3 % i 2009/10. Danisco er desuden en af de førende indenfor 
Cultures41. Markedet for Cultures, vurderer jeg, er stærkt. Dette bygger jeg på, at 
markedet for yoghurt er kraftigt på vej frem. Statistikken for yoghurtmarkedet viser, at 
den daglige mængde af yoghurt per indbygget er i stærk fremgang i hele verden, især i 
Brasilien, Kina, Indien, Rusland og USA. Blandt andet ses det alene i Europa, at indtaget 
af yoghurt per indbygger er steget med 3-4 kg de seneste 8 år42. Udover kulturer til 
yoghurt opererer Cultures også inde for probioticsmarkedet, som forventes en vækst på 
omkring 14% per år43. 

Sweeteners 

Sweeteners har i en årrække udviklet sig negativt på omsætning og EBIT, men ser 
endelig ud til at forbedre sig. Sweeteners stod for 10 % af omsætningen i 2009/10. I 
andet kvartal i 2010/11 voksede omsætningen med 26 % og EBIT marginen steg fra 2,1 
% i andet kvartal i 2009/10 til 6,7 % i andet kvartal 2010/11, hvilket tyder på, at 
Danisco har været i stand til at vende den negative udvikling i dette segment. Her står 
Nord- og Sydamerika for en stor del af denne vækst. En række omstruktureringer, 
                                                        
40 SEB akite analyse 16 juni 2010 
41 Danisco årsrapport 2009/10, side 12. 
42 SEB aktie analyse 16 juni 2010 
43 SEB aktie analyse 16 juni 2010 
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såsom rationaliseringer og fyring af medarbejdere, er desuden foretaget i 2009/10 for 
at øge lønsomheden i segmentet.  
 
Segmentet er karakteriseret som et questionmark på grund af den svage historiske 
udvikling i EBIT og salg, om end Sweeteners, som før omtalt, er begyndt at udvikle sig 
mere positivt, jf. andet kvartal i 2010/11. Som det blev beskrevet i brancheanalysen er 
Danisco markedsleder på dette segment.  
 

Genencor 

Genencor købte Danisco i 2005, og siden da har Genencor udviklet sig til at være en 
markedsleder inden for enzymer og andre fødevareingredienser. Genencor sidder 
sammen med Novozymes på 70 % af enzymmarkedet, som anslås til at have en årlig 
vækst på 6-8 %, et marked, hvor Genencor æder sig mere og mere ind på Novozymes44. 
 

Ressourcer 

For at en virksomhed skal fungere optimalt, skal den kunne udnytte alle sine ressourcer. 
Disse ressourcer kan opdeles i fire kategorier: Materielle, finansielle, immaterielle og 
menneskelige. Jeg vil i dette afsnit kigge nærmere på Daniscos styring af de fire 
ressourcer, for de er alle vigtige i kampen om markedsandele. 
 

Materielle ressourcer 

Danisco råder over mange materielle ressourcer, som alle er vigtige for, at Danisco kan 
være markedsledere. Danisco har derfor igennem de senere år investeret store summer 
i materielle ressourcer, så de har et meget effektivt produktionsapparat og har fabrikker 
verden over45. Alt dette er med til, at de hurtigt kan udvikle og efterkomme lokale 
efterspørgsler, hvilket må stille dem stærkt på markedet. Danisco har også lukket 
enkelte fabrikker, fordi der ikke var samme behov for dem mere, og for ikke at komme i 
en situation, hvor de havde overkapacitet. Efter min mening viser det, at Danisco har en 

                                                        
44 SEB aktieanalyse 16 juni 2010 
45 Danisco generelt i årsrapporter 2008/09 & 2009/10 
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god kontrol over deres materielle ressourcer, og at de gennem deres 
produktionsapparat er gode til at efterkomme efterspørgslen på markedet. 
 

Finansielle ressourcer 

At styre sine penge er utroligt vigtigt, og her mener jeg, at Danisco står stærkt at dømme 
ud fra deres regnskaber. I Danisco er det deres corporate treasury afdeling, som styrer 
likviditeten samt finansierings- og investeringsaktiviteterne. Danisco har forbedret 
deres egenkapitalandel igennem de senere år. I regnskabsåret 2008/09 solgte de 
sukkerdivisionen fra for ca. 5,4 milliarder kr.46, hvilket har øget deres finansielle styrke 
betragteligt, og netop gjort deres egenkapital solid. Det betyder, at Danisco vil stå stærkt 
i et marked, som er i udvikling og hele tiden kræver nye investeringer som R&D og 
opkøb. 
 

Immaterielle ressourcer 

Immaterielle ressourcer er måske den vigtigste ressource for en virksomhed som 
Danisco, som er så afhængig af knowhow og patenter. Danisco gør utroligt meget for at 
beskytte deres produkter og deres produktionslinje. Fra 2002 til 2010 er antallet af 
patenter steget fra 2.200 til 9.300 patenter, og mange af dem er opnået efter købet af 
Genencor47. Men ikke mindst viser det også, at Danisco har en evne til hele tiden af finde 
på nye produkter, som de kan patentere. Det er ikke mange af Daniscos konkurrenter, 
som råder over så mange patenter48, hvilket gør denne ressourcer helt unik og speciel 
for Danisco og endda er med til gøre dem til markedsledere på flere punkter. Derfor vil 
jeg bedømme, at immaterielle ressourcer er et punkt, hvor Danisco skiller sig ud fra 
mængden, og de er med til at skabe en høj værdi for Daniscos aktionærer. 
 

Menneskelige ressourcer 

Uden de rette mennesker er der ikke ret mange virksomheder, der er 
konkurrencedygtige. Dette gælder naturligvis også for Danisco. En af grundene til at de 
                                                        
46 Kontantsum + gæld 
47 Daniscos årsrapport 2009/10, side 72 
48 Daniscos årsrapport 2009/10, side 23 
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f.eks. er så innovative er, at deres ansatte har et utroligt højt uddannelses niveau. Derfor 
er det også en vigtig del af Daniscos strategi, at ansætte de rigtige mennesker, som har 
en blanding af højt fagligt niveau og engagement. HR-afdelingen i Danisco indtager en 
stor rolle i denne strategi, som skal hjælpe Danisco med at øge deres indtjening. De har 
også flere programmer, som skal sørge for, at deres medarbejdere bliver i 
organisationen, og at de udvikler sig bl.a. gennem et af disse programmer, som de kalder 
Poeple Planning. 
Danisco havde i regnskabsåret 2009/10 ca. 7000 ansatte, hvor de 67 % er 
højtuddannede. De er fordelt på 23 % phd’er, 44 % kandidater og bachelorer49. De 
sidste 33 % er laboranter og teknikere, så alle deres ansætte er veluddannede, hvilket 
også betyder meget i forbindelse med, at Danisco skal excellere på alle punkter i 
organisationen. 

SWOT 

Figur 7. SWOT opsummering 

Strenght 

• Stor produkt portefølje 

• Globale leverandører 

• Sund koncern 

• Stor kundekreds 

• Forsknings afdeling 

Weakness 

• Sweeteners 

• For bred en koncern 

Oppertuneties 

• Politiske beslutninger 

• Voksende markeder 

• Stort fokus på sundhed 

• Stærkt Genencor marked 

Threats 

• Politiske beslutninger 

• Stor konkurrence på markedet 

• Patent udløb 

 
 
 

                                                        
49 Daniscos årsrapport 2009/10, side 26 
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Reformulering 
Reformuleringen af regnskabet er en vigtig del af regnskabsanalysen, som senere skal 
bruges til værdiansættelsen. Reformuleringen er med til at sikre, at kun de rigtige tal 
bliver brugt til regnskabsanalysen, så man får et retvisende billede af regnskabet. Hvis 
man bare analyserer regnskabet, som det er trykt i årsopgørelsen, kan man let få nogle 
nøgletal, som kan være misvisende, omkring virksomhedens økonomi og udvikling. 
Samtidig er reformuleringen vigtig i denne opgave, fordi Danisco i regnskabsperioden 
har en ophørende division i form af deres sukkerdivision, som skal skille ud af 
regnskabet, da salget af denne ikke har noget med fremtiden i Danisco at gøre. 

Opsplitning af sukkerdivisionen 

Som skrevet ovenfor, skal sukkerdivisionen tages ud af regnskabet, da jeg kun vil se på 
fortsættende aktiviteter i Danisco. Dette bl.a. fordi DuPont jo ikke kan bruge en 
engangsindtægt fra salget af sukkerdivisionen i fremtidig planlægning. 
Sukkerdivisionen bliver frasolgt i regnskabsåret 2008/0950, og skal derfor tages ud af 
regnskaber, som ligger før denne regnskabsperiode. Aktivsiden i Daniscos regnskaber 
er segmenteret, så der er det ikke noget problem at fjerne sukkerdivisionen, der hvor 
man kan gå hen og få nogle problemer er derimod på passivsiden, da denne ikke er 
segmenteret. For at udskille sukkerdivisionen nemmest, har jeg udarbejdet en 
allokeringsnøgle, som kan bruges til at finde ud af, hvor stor en procentdel der er 
fortsættende aktivitet. Nøglen kan ses i tabellen neden under, tabel 1. 

Tabel 1. Andel af fortsættende aktiviteter i koncernen 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Egenkapital inkl. 

Minioritetsinteresser 

37 % 51 % 100 % 100 % 

Langfristede forpligtelser 88 % 88 % 100 % 100 % 
Kortfristede forpligtelser 81 % 79 % 100 % 100 % 
Andre langfristede aktiver 62 % 62 % 100 % 100 % 
Kortfristede aktiver 58 % 58 % 100 % 100 % 

                                                        
50 Kilde: www.danisco.dk 
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Goodwill 75 % 91 % 100 % 100 % 

Balancen 

Man reformulerer balancen for at finde den værdiskabelse, der kommer af driften og 
den, der kommer fra finansieringsdelen. Dette er et skridt på vejen til at finde ud af, 
hvor en virksomhed tjener sine penge. De kan sagtens tabe på driften og samtidig tjene 
penge på finansieringen af driften. Derfor opdeler man balancen i driftsaktiver og 
driftsforpligtelser. 
Dog placeres den del af finansiering, som direkte finansierer driften, i driftsaktiviteten, 
det samme gøres der med overskydende likviditet51. 
 
Reformuleringen af Daniscos balance er relativ simpel, på aktivsiden henfører jeg alle 
poster, undtagen likviditetsposten til driftsaktiver, mens på passivsiden bliver de fleste 
poster henført til driftsforpligtelser. Dette gælder dog ikke nettorentebærende gæld, 
som henføres til finansielle forpligtelser52. Derefter mangler kun en post, som skal 
estimeres, nemlig driftslikviditeten. Denne post fremgår ikke af regnskabet, men en 
tommelfingerregel siger, at en virksomhed skal have ca. 1 % likviditet til driften53. 
 
I bilag 4 ses den fulde reformulerede balance. 
 

Egenkapitalen 

Egenkapitalen er nem at reformulere. Hele idéen ved at reformulere en egenkapital er at 
sikre, at der kun måles det rene afkast til aktionærerne. Man splitter simpelthen alle 
transaktioner med ejerne fra totalindkomsten. 
 
I bilag 5 kan den reformulerede egenkapital ses. 
 

                                                        
51Kilde: Sørensen 
52 Gæld til Kreditinstitutter 
53 Kilde: Sørensen. 
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Resultatopgørelsen 

Ideen i at reformulere resultatopgørelsen er lidt den samme som ved balancen. Dog kan 
det være, og er de fleste gange, en lidt mere indviklet proces. Det gælder om at opdele 
nettoover- eller underskuddet i drifts- og finansieringsaktiviteter. Samtidig tilføres 
nogle af de ikke resultatførte poster fra egenkapitalopgørelsen. I den reformulerede 
resultatopgørelse fordeles skatten også ud på drift og finansiering, så det giver et mere 
retvisende billede af virksomhedens skattebetalinger.  
Den reformulerede resultatopgørelse kan ses i bilag 6. 

Hovedtal fra reformulering 

Tabel 2. Hovedtal fra reformuleringen 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

DKR mio.         
Reformuleret egenkapitalopgørelse         
Primo saldo 4579 6359 12328 12140 
Transaktioner med ejere -383 -909 -355 -275 
Dirty surplus i alt -470 -347 95 156 
Totalindkomst 609 952 167 640 
Ultimo saldo 4805 6402,19 12140 12620 
 Reformuleret balance      
Driftsaktiver i alt 20070 19011,19 20892,91 20301,1 
Driftsforpligtelser i alt 4723 4512 3356 3750 
Netto driftsaktiver 15347 14499 17537 16551 
Netto finansielle forpligtelser 10542 10542 10542 10542 
Reformuleret resultatopgørelse      
Nettoomsætning  12.063   12.219   12.991  280 
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 1422,5 1180,75 364,5 -114 
Andet driftsoverskud (efter skat) 42,75 127,5 -6,75 166 
Samlet driftsoverskud (efter skat) 1241,75 1020,25 375 7 
Estimeret skat af driftsoverskud 26,5 26,5 26,5 26,5 
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Kilde: egen tilvirkning 
I ovenstående tabel 2 kan de vigtigste tal fra reformuleringen ses. Her skiller dirty 
surplus posten sig ret meget ud, da den er negativ i to år, hvorefter den bliver positiv. 
Denne post skyldes valutakursregulering, som Danisco var hårdt ramt af i de to 
regnskabsperioder. 
 

Rentabilitets analyse af Danisco 
I rentabilitets analysen kigger jeg på den finansielle del af Danisco. Denne analyse tager 
udgangspunkt i foregående afsnit ,hvori jeg reformulerede Daniscos regnskab. I en 
rentabilitets analyse kan tallene afsløre, om Danisco forvalter deres penge rigtigt, og om 
de har økonomi til at udføre deres fremtidige forretninger, og vigtigst af alt for en 
aktionær, om Danisco er en god forretning. Til at udføre denne analyse bruger jeg 
Dupont modellen54, en model som igennem flere skridt analyserer de vigtigste 
regnskabstal. Jeg konkluderer på analysen ved at komme med min mening om den 
finansielle risiko i Danisco og sammenligne Daniscos regnskabstal med 
konkurrenternes. Sammenligningen skal hjælpe mig med at danne et overordnet blik, 
hvordan Danisco står på markedet. En konklusion, der senere skal bruges til at lave 
Daniscos budget til min værdiansættelse. 
 

Egenkapitalens forrentning (ROE = return on equity) 

Dupont modellen starter og tager udgangs punkt i det finansielle tal ROE eller 
egenkapitalens forrentning. ROE viser virksomhedens evne til at forvalte ejernes 
penge(egenkapitalen) og hvilket afkast de har forvaltet investeringerne til i selskabet. 
Nøgletallet ROE bliver påvirket af 2 parametre, FGEAR og ROIC, eller med andre ord 
finansieringen og driften. Man udregner ROE ved formlen:   

ROE = ROIC *(FGEAR*(ROIC ! r)) 
I nedenstående tabel kan udviklingen i ROE for Danisco i årene 2006-2010 aflæses. 

                                                        
54 Kilde: Financial Statement Analysis 
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Tabel 3. Udviklingen i ROE for Danisco 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

ROE 2,67% 1,36% 0,42% 1,29% 

Kilde: Selvlavet 
Som det kan ses af overstående tabel 3, har ejernes forrentning i Danisco været 
faldende fra 2006-2008, mens forrentningen steg det sidste år 2009/10. Faldet i ROE 
kan skyldes flere ting, og den efterfølgende analyse af Daniscos regnskab vil afsløre, om 
det er ROIC eller FGEAR , som bidrager til denne udvikling eller, om det måske er dem 
begge. I næste figur sammenligner jeg Daniscos peer gruppes udvikling i ROE. 

Figur 8. Udviklingen i ROE i peer gruppe 

 
Kilde: selvlavet 
Af overstående figur fremgår det, at Daniscos ROE klart underpræsterer Novozymes og 
DSM – og branchen (farma og sundhed) som helhed, der skabte en ROE på 5,9 %55. 
Sammenlignet med peer gruppen har Danisco samlet set kun præsteret bedre en 
Cognis. Sammenlignet med resten af gruppen har Danisco underpræsteret. Men det er 
også interessant at finde ud af,  på hvilke parametre Danisco har underpræsteret i deres 
regnskaber. Dette undersøges som sagt i de næste afsnit.  
 

Driftsaktivitetens påvirkning af ROE 

Som skrevet, består ROE af to parametre. I dette afsnit vil jeg kigge nærmere på 
ROIC(driftsaktiviteten) påvirkning af ROE. ROIC, som nøgletal, siger noget om, hvor god 
virksomheden er til at investere investorernes penge. ROIC kan består af to 
værdidrivere, OG og AOH, og udtrykkes som:  
                                                        
55 Global Data markeds analyse 
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ROIC =
Driftsoverskudefterskat

Nettodriftsaktiver  
I tabel 4 vises udviklingen i ROIC for Danisco for regnskabsåret 2006/07 til 2009/10, 
samt udviklingen i de to underliggende drivere i ROIC.

 
Tabel 4. Udviklingen i ROIC 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

ROIC 2% 2% 1% 0% 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på tal fra de reformulerede årsrapporter 
I figuren ses det at Danisco ikke har været så gode til at forvalte investorenes midler de 
senere år. De har haft en utrolig lav ROIC i perioden, og i 2009/10 er den endda på 0 %. 
Faldet i 2008/09 skyldes primært en nedskrivning på 600 mio. kr. goodwill i 
Sweeteners56. ROIC er desuden påvirket af en del dirty surpluss poster, som 
valutakursregulering af udenlandske tilknyttede og associerede virksomheder samt 
sikring af fremtidige transaktioner.  
Det er dog interessant at kigge på, om en så lav ROIC er normalt for Daniscos peer 
gruppe. I nedenstående figur er peer gruppens ROIC i samme periode opstillet. 

Figur 9. Udviklingen i ROIC i peer group 

 
Kilde: Selvlavet 
Når man sammenligner Danisco med deres peer gruppe, så ser det ikke alt for godt ud 
for Danisco. Deres rentabilitet kan ikke måle sig med de andre i gruppen. Her ligger,i 
modsætningen til Danisco, alle de andre virksomheder relativt højt med Novozymes i 
spidsen og de tre andre virksomheder noget lavere, men tæt følgende hinanden. Det er 
bare endnu en indikation på, at Danisco gør et eller andet forkert i forvaltningen af 
                                                        
56 Daniscos årsrapport 2008/09. 
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deres midler. Hvorfor, kan være svært at sige, men det skulle gerne blive opklaret i 
analysen af de næste komponenter i Dupont modellen. 
 

Udviklingen i overskudgrad (OG) 

Overskudsgraden viser  den procentmæssige andel af driftsoverskuddet i omsætningen. 
OG beregnes som driftsoverskud efter skat divideret med nettoomsætningen57. 
Overskudsgraden er et interessant tal, fordi det her kan ses, om virksomheden tjener 
penge på sine forretninger. Det er set før i mange virksomheder, at man har en høj 
omsætning men en meget lav eller endda 0 overskudsgrad.  

Tabel 5. Udviklingen i OG 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

OG 7 % 4,62% 2,15% 2,04% 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på tal fra de reformulerede årsrapporter 
Overskudsgraden er, som resten af regnskabet, også påvirket af nedskrivningen i 
2008/09 på 600 mio. kr. Udviklingen er meget præget af de store nedskrivninger og er 
faldet kraftigt i det to seneste år. 
Faldet i overskudsgraden kan forklares ved dirty surplus posten, valutakursregulering 
af udenlandske tilknyttede og associerede virksomheder efter skat, som er på -344 mio. 
i 2007/08. Denne post var på -149 mio. kr. i 2006/07, det vil sige, at den steg med 
næsten 200 mio. kr. , hvilket må siges at være temmelig meget. Men samtidig viser det 
dog ikke så meget om Daniscos evne til at tjene penge på deres forretninger (salg af 
deres produkter). 

Figur 10. Udviklingen i OG i peer group 

 
                                                        
57 Kilde: Sørensen 
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Kilde: Selvlavet 
Når man kigger på peer gruppen følger Danisco DSM og Cognis, mens Chr. Hansen og 
Novozymes lægger sig i front. Novozymes har indtil videre , i alle sammenligningerne 
med Danisco, performet langt bedre end næsten alle konkurrenterne. Det må med 
andre ord være dem, som man skal efterligne i denne branche. 
 

Udvikling i aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed som nøgletal siger noget om hvor mange penge 
virksomheden skal bruge på at skrabe 1 krones omsætning. 
 

Tabel 6. Udviklingen i AOH 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

AOH 0,763 0,818798 0,811023 0,804155 
1/AOH 1,31 1,22 1,23 1,24 
Kilde: Selvlavet 
Når vi kigger på Daniscos omsætningshastighed, kan vi se, at den er steget. Dette 
skyldes højst sandsynligt, at omsætningen er steget i perioden samtidig med, at den 
investerede kapital er faldet. Tallet 1/AOH viser også tydeligt, ved at det er faldet fra 
2006/07 regnskabet til 2007/08 regnskabet, at Danisco i den periode må være sluppet 
af med en stor kapitalbinder. De skal dog lige holde lidt øje med dette tal, da det er svagt 
stigende igen.  
 

Delkonklusion på kapital siden 

Porters analyse af branchen viste i strategiafsnittet, at Daniscos branche er kendetegnet 
ved at være kapitalintensiv. En kapitalintensiv branche er karakteriseret ved at have en 
lav AOH, hvorfor OG må være tilsvarende højere for at kompensere for den lave AOH. 
Som det kunne konstateres i analysen af OG, har Danisco ikke være i stand til at skabe så 
høje overskudsgrader således, at Danisco kunne kompensere for den lave 
omsætningshastighed. Den lave overskudsgrad sammenholdt med den lave 
omsætningshastighed er med til at forklare den svage udvikling i ROIC. 
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Finansieringsaktiviteten 

I det næste afsnit vil jeg kigge på finansieringsaktiviteten i Danisco. 
Finansieringsaktiviteten måles på to drivere FGEAR og SPREAD. I tabel ? nedenfor kan 
de forskellige nøgletal i finansieringsaktiviteten aflæses. 
 
I dette afsnit er den finansielle aktivitets to værdidrivere, FGEAR og SPREAD, 
analyseret. Brugte Danisco ikke finansiel gearing ville ROE være lig med ROIC. Der 
skabes et højere afkast til ejerne, hvis Danisco har en positiv SPREAD. Det ses af tabel 7 
at ROE er højere end ROIC i alle årene, hvorfor den finansielle gearing har haft en 
positivt indvirkning på ROE.  

Tabel 7. Ejer relaterede nøgletal 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

r 0,90% 0,70% 0,28% 1,45% 
SPREAD 0,48% 0,18% 0,13% -0,60% 
FGEAR 170,23% 73,38% 37,68% 31,15% 
ROE 2,71% 1,38% 0,42% 1,29% 
ROIC 1,38% 0,88% 0,41% 0,85% 

Kilde: Selvlavet  
Af tabellen fremgår endvidere, at FGEAR, som viser, hvor mange gange en given 
egenkapital skal forrentes for at dække den samlede rentebærende gæld, er faldende 
igennem analyseperioden, hvilket skyldes Daniscos faldende nettofinansielle 
forpligtelser. Desuden er FGEAR påvirket i 2008/09 af frasalget af sukkerdivisionen.  
 
SPREAD, der udtrykker, hvorvidt virksomhedens forrentning overstiger den 
forrentning, som investorerne kræver, er positiv i 2007-2008, mens den er negativ i 
2006/07 og 2009/10. 
 
Udviklingen i r er faldende i årene 2006/07 til 2008/09, mens r er stigende det sidste 
år, 2009/10. Faldet skyldes, at NFO er højere end faldet i NFF, mens stigningen er et 
resultat af, at NFO er lavere end NFF. 
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Risiko – Delkonklusion58 
I en værdiansættelse er en virksomheds risiko en vigtig komponent. Risikoen påvirker 
ejernes afkastkrav. En højere risiko vil normalt føre til et højere afkastkrav. I det 
følgende vil den driftsmæssige og den finansielle risiko blive gennemgået. Den 
driftsmæssige risiko udtrykkes gennem spredningen på ROIC, som yderligere kan 
dekomponeres til spredning på overskudsgraden og omsætningshastigheden.  
 
Risikoen på AOH består i, at salget falder som følge af ændret efterspørgsel eller øget 
konkurrence. Danisco er påvirket af ændringer i priser og efterspørgsel. Danisco 
forsøger at sikre sig mod denne følsomhed ved at sprede deres salg og produktion på 
mange markedet, hvilket er med til at formindske afhængigheden af den enkelte kunde 
og markedet. 
 
Risikoen på overskudsgraden består i ændringer i overskudsgraden for et givent niveau 
af salget. Overskudsgraden påvirkes også af omkostningsstrukturen. Her vil en 
virksomhed med relativt høje faste omkostninger have sværere ved at tilpasse 
ændringer i salget, hvorfor OG har en risiko for at falde relativt mere for virksomheder 
med højere faste omkostninger.  
 
Danisco er, som før beskrevet, en kapitalintensiv virksomhed som følge af deres store 
investeringer i produktionsanlæg, hvilket alt andet lige giver dem en række store faste 
omkostninger. Dette gør Danisco sårbar overfor ændringer i salget, da de faste 
omkostninger ikke kan afhændes hurtigt.  
 
Danisco har dog forsøgt at minimere denne påvirkning ved at lukke en del fabrikker 
(eksempler på dette er to enzymfabrikker i Nienburg, Tyskland og Elkhart (Indiana, 
USA), således at kun de mest effektive består.  
 
Det vurderes, at OG-risikoen kan holdes i ave, da Danisco har en relativ solid styring af 
omkostningerne, hvorfor den driftsmæssige risiko vurderes til at være middel. 

                                                        
58 Kilde: Sørensen 
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Den finansielle risiko er styret af den finansielle gearing og spredning på SPREAD, som 
desuden er påvirket af ROIC. Som allerede påpeget i den strategiske analyse, er 
renterisikoen lav for Danisco, idet den nettobærende rentegæld er reduceret kraftigt 
efter frasalget af sukkerdivisionen.  

Trend analyse Danisco 

Tabel 8. Trend analyse 

mio.kr. 
Omsætning 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
  Genencor  3.497   3.654   4.065   4.553  
   Andel af omsætning 26% 30% 31% 33% 
  Sweeteners  1.805   1.652   1.495   1.419  
   Andel af omsætning 13% 14% 11% 10% 
  Enablers  5.078   5.134   5.544   5.691  
   Andel af omsætning 37% 42% 43% 41% 
  Cultures  1.682   1.779   1.917   2.072  
   Andel af omsætning 12% 15% 15% 15% 
I alt omsætning  13.623   12.219   13.021   13.735  
Produktionsomkostninger  (8.491)  (5.944)  (7.324)  (7.661) 
  Andel af omsætning 62% 49% 56% 56% 
Salgs og distributionsomkostninger  (1.607)  (1.870)  (2.301)  (2.476) 
  Andel af omsætning 12% 15% 18% 18% 
Administrationsomkostninger  (798)  (772)  (922)  (936) 
  Andel af omsætning 6% 6% 7% 7% 
Forsknings- og udviklingsomkostninger 
  

 (773)  (661)  (743)  (884) 

  Andel af omsætning 6% 5% 6% 6% 
EBITDA    2.130   2.192   1.931   1.778  
   Andel af omsætning 16% 18% 15% 13% 
Afskrivninger og nedskrivninger 
  

 (720)  (682)  (1.330)  (1.519) 

   Andel af omsætning 5% 6% 10% 11% 
EBIT    1.410   1.510   601   259  
   Andel af omsætning 10% 12% 5% 2% 
I tabel 8 kan de vigtigste tal fra regnskabsårene ses. Procenterne er alle hvor stor den 
aktuelle post er i forhold til den samlede omsætning. Disse procenttal er enormt gode 
som en guide til at danne budgettet ud fra. Det er en rigtig god indikator for hvordan ens 
budgettal skal fordele sig, da jeg anser det som en sjældenhed at tallene afviger mere en 
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5% i hver retning59. Som det kan ses i tabellen er det Enablers og Genencor der 
oppebærer det meste af Daniscos omsætning. Samtidig kan det at Daniscos 
produktionsomkostninger er relativt høje, hvilke må betyde at deres råvarer er ganske 
høje, en faktor her kan også være de høje lønninger fordi deres ansatte skal være af høj 
kvalitet. 

Budget 
I værdiansættelsen af et selskab spiller budgetteringen en meget væsentlig rolle. Det er i 
budgetteringen, man modellerer og estimerer virksomhedens fremtidige indtjening. 
Derfor er det utroligt vigtigt, at man får de rigtige tal ind i sin model, da det ellers 
hurtigt kan give en misvisende værdi for virksomheden. Jeg har derfor så vidt muligt 
prøvet at estimere så meget som muligt i mit budget. Samtidig har jeg været realistisk 
med alle mine estimater og ikke været alt for optimistisk omkring Daniscos fremtid som 
helhed. Jeg har prøvet at lægge mig lidt op af, hvordan Danisco historisk har performet 
og derfor kigget på min finansielle analyse af Danisco, når jeg har skulle estimere 
Daniscos fremtidige budget. Jeg har til hvert af mine estimater søgt en smule inspiration 
i forskellige aktieanalyser. Det har jeg valgt at gøre ud fra, at de professionelle, som har 
udarbejdet analyser, har et enormt stort kendskab til Danisco og derfor er en god guide 
til mine estimater. Jeg vil herunder kommentere på hver enkelt af mine budgetestimater 
og kommentere forudsætningerne for, hvorfor jeg har valgt de tal. Jeg vil beskrive 
budgettet i den rækkefølge, som posterne kommer i regnskabet. Budgetperioden har jeg 
valgt skal være 5 år, da jeg ikke mener, det er realistisk at lave et budget på udover 5 år. 
Det sidste år i budgetperioden er terminalperioden. Estimaterne i terminalperioden 
angiver altså udviklingen i Danisco i al fremtid. 
 

Omsætningen 

Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvordan omsætningen vil udvikle sig i Danisco i 
budgetperioden. For at kunne estimere omsætningen så præcist som muligt, har jeg 
valgt at splitte omsætningen op i hver af de fire divisioner. I tabellen nedenunder kan 
omsætningen i budgetperioden for de fire divisioner ses. 
                                                        
59 Financial Statement analysis 
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Tabel 9. Vækst rater budget 

 

Tabel 10. Vækstrater historisk 

 2006/07 2007/08 2008/09 Gnms. 

Genencor 4,5% 11,2% 12,0% 9,2% 

Sweeteners -8,5% -9,5% -5,1% -7,7% 

Enablers 1,1% 8,0% 2,7% 3,9% 

Cultures 5,8% 7,8% 8,1% 7,2% 

I tabellen ovenover, kan den historiske vækstrate for de fire divisioner ses. En division, 
der sprænger i øjnene i tabellen, er Sweeteners, som bestemt ikke har haft en særlig god 
vækstrate. Den har i hele regnskabsperioden været negativ, hvilket jeg tror, de kan 
vende, og som jeg senere vil beskrive i opgaven. 
 

Genencor 

Genencor er en division i høj vækst at bedømme ud fra den strategiske analyse. Dette er 
blandt andet grundet den høje vækst i ethanolmarkedet, som er med til at øge 
omsætningen i Genencor inden for de næste par år. Den organiske vækst i 
ethanolmarkedet ligger på 6-8 %, som jeg tidligere har nævnt, en rimelig høj vækst, og 
som jeg mener, at Genecor kan udnytte. Generelt er min holdning til Genecor meget 
positiv, og jeg tror bestemt også på, at de kan æde sig lidt ind på Novozymes 
markedsandel. Derfor vælger jeg en rimelig høj vækstrate for Genecor de første tre år af 
budgetperioden, hvorefter den nok vil falde ned til et mere stabilt niveau, som det også 
kan ses i tabel 89 
 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Gnms. 

  Genencor 12,0% 11,0% 10,0% 8,0% 7,0% 9,6% 

  Sweeteners 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,8% 

  Enablers 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 5,2% 

  Cultures 10,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 8,0% 



Værdiansættelse og analyse Cand.Merc.FIR Morten Elkjær 
af synergier Copenhagen Business School  

 Side 40 af 98 

Sweeteners 

Sweeteners er langt fra, som division, ikke en guldgrubbe for Danisco. Derfor er der i de 
senere år også gjort en stor indsats for at få rettet Sweeteners omsætning op. Dette er 
delvist lykkedes for Danisco, og der er klart sket en fremgang, en fremgang, som jeg tror, 
vil forsætte, selv om det måske er at være en smule optimistisk. Sweeteners andel af 
den samlede omsætning i Danisco er på under 10 %, og jeg tror på, at den fremover 
også vil ligge omkring 10 % så Sweeteners i hvert fald følger lidt med væksten i resten 
af divisionerne. 
 

Enablers 

Enablers divisionen har historisk set altid haft en stabil vækst i omsætningen. En vækst, 
som jeg mener, at Danisco burde kunne øge ved at vinde lidt markedsandele. Enablers 
er som sagt markedslederen på deres område, men jeg mener stadig, at de sagtens kan 
udvide og vinde mere ind på markedet på grund af deres høje kvalitet i produkterne, 
som indtil nu har sikret den stabile vækst. Derfor vælger jeg at være en smule mere 
positiv omkring deres vækst i budgetperioden. 
 

Cultures 

Cultures har i gennem en længere periode performet rigtig godt som division. I gennem 
regnskabsperioden har Cultures haft en gennemsnits vækst på omkring 7%. Denne 
vækst er som sagt en følge af et voksende yoghurtmarked på verdensplan. Den 
historiske vækst, mener jeg derfor, kun er naturlig og der er samtidig stor chance for at 
den fremtidige vækst vil blive gennemsnitlig højere. Det begrunder jeg med den relativt 
kraftigt voksende sundhedsbølge, som er i verden i øjeblikket. I den bølge er produkter 
som yoghurt og ost en vigtig del af føden for mange, og der er derfor brug for enzymer, 
som kan gøre disse produkter endnu bedre. Samtidig tror jeg på, at Cultures andel af 
den samlede omsætning vil stige, og  jeg vil derfor, som vist i tabel 8, sætte den 
fremtidig gennemsnits vækst på 8%. 
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Diverse budgettal 

I dette afsnit vil jeg kommentere de andre tal, som jeg har baseret mit budget på. 
Tallene er gældende for hele budgetperioden og er beregnet ud fra et gennemsnit i 
regnskabsperioden. Jeg har valgt ikke at lave specifikke tal for hvert år i 
budgetperioden. Grunden til, at jeg ikke har lavet specifikke tal, er for at sikre en så stor 
nøjagtighed som muligt og mindske ”gætteriet” i mit budget. At lave så specifikke tal for 
hvert år ville kræve et meget større kendskab til de bagved liggende tal, et kendskab 
som ikke kan fås igennem regnskaberne alene, men et kendskab som en udefra 
kommende virksomhed kun kan få igennem en grundig due diligence. 

Tabel 11. Diverse budgettal 

Vækstrate omkostninger 0,43%   

Afskrivninger % af omsætning 7,5%    

Forskning 5,0% Andel af omsætning 

Driftsaktiver 3,0% Stigning 

Goodwill 36,0% Andel af driftsaktiver 

Øvrige immaterialle aktiver 4,0% Andel af driftsaktiver 

Grunde og bygninger 11,0% Andel af driftsaktiver 

Produktionsanlæg og maskiner 12,0% Andel af driftsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar 

1,0% Andel af driftsaktiver 

Varebeholdninger 14,0% Andel af driftsaktiver 

Tilgodehavender fra salg  12,0% Andel af driftsaktiver 

Leverandørgæld 23,0% Andel af driftsforpligtelser 

Udskudt skat 18,0% Andel af driftsforpligtelser 

Anden gæld, kortfristet 36,0% Andel af driftsforpligtelser 

Driftsforpligtelser 1,5% Stigning 

 

Omkostningsudvikling 

Væksten i omkostningerne har Danisco i en længere perioden prøvet at kontrollere og 
på den måde gøre deres virksomhed endnu mere profitabel. Denne udvikling mener jeg, 
at Danisco kan forsætte i fremtiden, så deres omkostninger ikke stiger med samme 
niveau som omsætningen. En forbedring af deres omkostninger grunder også i deres 
relativt dårlige EBITDA/EBIT margin i forhold til deres peer gruppe. Det må, efter min 
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mening, være muligt at lukke dette hul og forbedre deres omkostningers vækstrate. Jeg 
tror dog ikke på, at deres omkostningers andel af omsætningen vil falde. Det gør jeg 
ikke, fordi det i mine øjne er naturligt, at omkostningerne i en virksomhed vil stige, hvis 
virksomheden skal vokse. Dog tror jeg på, at de kan holde stigningen relativt lavt. Derfor 
tror jeg på en stigning i omkostningerne på 0,43% pr. år i budget perioden. I tabel # kan 
udviklingen i omkostningen ses for både regnskabsperioden og budgetperioden. 

Tabel 12. Omkostningtal 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10   Gnms. 

Omkostninger, samlet  (11.669)  (9.247)  (11.290)  (11.957)  (11.041) 

Ændring   -21% 22% 6% 2% 

Andel af omsætning 86% 76% 87% 87%   

 Budget periode 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14   2014/15  

Omkostninger, samlet  (12.969)  (14.211)  (15.468)  (16.689)  (17.878) 

Andel af omsætning 87% 89% 90% 92% 93% 

 
I tabellen ses det godt nok, at de samlede omkostningers andel af omsætningen stiger. 
Lidt af grunden til dette kan forklares med omkostningsudviklingen på 
forskningsposten, som jeg vil forklare senere i opgaven. 
 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Forskning er en stor del af de omkostninger Danisco har og en vigtig omkostning. I 
Daniscos branche er det utroligt vigtigt hele tiden at udvikle nye og bedre produkter, 
som kan give dem en fordel i markedet. Det er en af Daniscos competive edges at kunne 
udvikle nye produkter, som er bedre end konkurrenternes. Historisk set har Danisco 
brugt 5,8% af den samlede omsætning på forskningsomkostninger. Men samtidig har 
omsætningen kun været svagt stigende i hele regnskabsperiode. Jeg har valgt at sætte 
forskningsomkostningerne til 5% af omsætningen i budgetperioden. Dette har jeg valgt, 
da omsætningen stiger væsentligt mere i budgetperioden end i regnskabsperioden, og 
derfor ender det med, at Danisco stadig bruger flere penge på forskningen end i 
regnskabsperioden. Jeg tror på, at Danisco skal bruge flere penge på forskning for at 
holde sig helt fremme i forhold til deres peer gruppe, samtidig skal der også nye 
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produkter til at vende udviklingen i Sweeteners, og disse nye produkter skal komme ud 
af de flere kroner i forskningen. 
 

Afskrivning 

Afskrivningerne i budgetperioden er lavet ud fra, at de stiger lidt mere end den samlede 
stigning i omsætningen. Dette har jeg valgt, da Danisco i budgetperioden også bruger 
flere penge på forskningen og muligvis også på produktionsudstyr. Alt sammen noget, 
som kan afskrives med tiden, og derfor vil afskrivningerne stige en smule mere end 
omsætningen. Jeg har valgt af afskrivningerne skal være 7,5% af den samlede 
omsætning. 
 

Driftsaktiver 

Driftsaktiverne vil naturligt stige, når omsætningen er stigende. Jeg har antaget, at 
driftsaktiverne stiger med 3 % årligt. Denne stigning er dog ikke fordelt ligeligt ud på 
alle posterne i driftsaktiverne. Jeg har valgt, at de største og de ”vigtigste” poster skulle 
modelleres lidt. Måden de omtalte poster er fordelt på kan ses i tabellen nedenunder. 

Tabel 13. Driftsaktiver budget 

Goodwill 36,0% Andel af driftsaktiver 
Øvrige immaterielle aktiver 4,0% Andel af driftsaktiver 
Grunde og bygninger 11,0% Andel af driftsaktiver 
Produktionsanlæg og maskiner 12,0% Andel af driftsaktiver 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1,0% Andel af driftsaktiver 
Varebeholdninger 14,0% Andel af driftsaktiver 
Disse tal er lavet ud fra en blanding af egne antagelser og gennemsnitstal fra 
regnskabsperioden. Jeg har dog ikke valgt at lade tallene afvige med mere end et par 
procent i begge retninger. Dette er igen for at skabe et så realistisk budget som muligt 
og for at undgå at estimere alt for langt ved siden af. Resten af driftsaktiverne, som ikke 
er illustreret i ovenstående figur, er fordelt med samme procentandel af driftsaktiver i 
budgetperioden som de var i regnskabsperioden. Det har jeg valgt, så de stadig stiger i 
forhold til omsætningen men ikke i forhold til deres andel af driftsaktiverne.  
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Driftsforpligtelser 

Driftsforpligtelserne har jeg valgt at fordele på samme måde som driftsaktiverne. Det 
har jeg valgt, da jeg antager at Daniscos økonomiafdeling holder så godt styr på deres 
gæld og skatteregnskab som muligt,  så der heller ikke her vil være de store udsving i de 
væsentlige poster. De mindre poster under driftsforpligtelser har jeg fordelt efter 
samme procentsats som i regnskabsperioden. 

Tabel 14. Driftsforpligtelser budget 

Leverandørgæld 25,0% Andel af driftsforpligtelser 
Udskudt skat 18,0% Andel af driftsforpligtelser 
Anden gæld, kortfristet 36,0% Andel af driftsforpligtelser 
 
Hele budgettet ses i bilag 7. 

Kapitalomkostninger(WACC) 
En værdiansættelse ved brug af den valgte DCF model indeholder tre vigtige elementer. 
Det frie cashflow, som er estimeret ud fra den strategiske og finansielle analyse af 
virksomheden, den fremtidige vækstfaktor g, som er den procent, virksomheden vil 
vokse med i al fremtid og endelig kapitalomkostningerne eller WACC, som de også 
bliver kaldt. WACC’en,  som jeg vil estimere i dette afsnit, er en kombination af, hvad 
investorer kræver af betaling for at låne deres penge til virksomheden og den betaling, 
som bankerne kræver. WACC er den tilbagediskonteringsfaktor, som bruges i DCF- 
modellen. Formlen for WACC ser således ud: 

60 
 

                                                        
60 Kilde: Business Valuation and Bankruptcy 

WACC = Ke *
E

EV
+ kd * (1! T) *

D

EV
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Ejernes afkastkrav 

Først vil jeg estimere ejernes afkastkrav. Ejerne vil gerne tjene penge på deres 
investering set i forhold til det, de kunne have investeret deres penge i andet steds. Som 
investor kan man f.eks. vælge sikkert og vælge den risikofrie rente, som regel i form af 
statsobligationer, eller sætte sine penge i markedet. Som investor vil man altså gerne 
belønnes ud fra, hvor stor en ekstra risiko man løber ved at investere i virksomheden. 
Modellen som bruges til at estimere dette er CAPM. 

61 

Den risikofrie rente 

Intet aktiv er helt risikofrit, men der er dog aktiver, som anses for at være så godt som 
risikofrie. Heriblandt må danske statsobligationer antages at være risikofrie, da der ikke 
er stor sandsynlighed for, at den danske stat går bankerot og ikke udbetaler 
obligationerne. Fordi Danisco er et dansk noteret selskab vælges danske 
statsobligationer, samtidig vælges en 10-årig obligation med udløb 2021, som d. 16 juni 
2011 havde en effektiv rente på 3,11%62. Datoen, der er valgt, er også den dato, som 
Danisco værdiansættes på. 
 

Beta 

Betaværdien dækker over den systematiske risiko, som der er ved at investere i en 
virksomhed, en risiko, som der ikke kan mindskes ved at diversificere sin portefølje. Der 
findes flere måder, hvorpå beta kan estimeres, men en ofte anvendt metode er en 
simpel regressionsanalyse med Daniscos aktiekurs, som den afhængige variabel og 
OMXC20-indekset, som den uafhængige. Perioden, som analysen skal laves på, er efter 
min mening også af betydning,  fordi Danisco jo som omtalt i 2008 solgte deres 
sukkerdivision fra, hvilket alt andet lige må betyde, at risikoen i virksomheden må have 
ændret sig. Derfor vælger jeg perioden 1. januar 2009 til 16. juni 2009, som er perioden 
efter de har solgt sukkerdivisionen og indtil værdiansættelsesdatoen. I denne periode 
fås en betaværdi på 0,887863. Der er dog en ulempe ved denne periode, og det er det 
                                                        
61 Kilde: Business Valuation and Bankruptcy 
62 Bilag 2 
63 Bilag 3 

Ke = rf + rm *"
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relativt lille datasæt,  der bruges til regressionen, selv om der er valgt kurser på 
dagsbasis. For at tjekke min estimerede beta, vælger jeg at kigge på en længere periode 
og henter data fra Bloomberg terminalen. Her bruger jeg data fra perioden 01/06/06 til 
16/06/11, med en ugentlig kurs. Her fås den justerede beta til 0,870, hvilket ligger tæt 
op af min estimerede beta, og derfor kan jeg med rimelig nøjagtighed bruge min beta. 

Figur 11. Bloomberg udskrift 

 

Kilde: Bloomberg Terminal CBS 

 

Markedets risikopræmie 

En investor vil som regel kræve et tillæg for at investere i en virksomhed frem for et risikofrit 

aktiv. Dette tillæg kaldes for markedets risikopræmie. Flere store revisionshuse laver en årlig 

rapport, der undersøger niveauet for denne risikopræmie. Jeg har valgt at bruge rapporten, 

som PriceWaterhouseCoopers har lavet på det danske marked. Dette har jeg valgt at gøre, da 

der ikke er enighed blandt teoretikerne om, hvordan dette tillæg skal fastsættes64. 

Udviklingen i rapport fra 2004-2008-2010 er, at tillægget har været stødt stigende fra 4,4% til 

                                                        
64 Kilde: C. V. Petersen and T. Plenborg ”Financial statement analysis”, s. 322 
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5%65. Derfor vælger jeg at bruge 5% som risikotillæg til min CAPM model. Med alle tre 

parametre på plads kan CAPM udregnes. 

Figur 12. CAPM udregnet 

 

 

Afkastkrav på fremmedkapital 

Afkastkravet på fremmedkapitalen er den rente, som en virksomhed betaler på sin 
gæld. Estimeringen af dette afkastkrav består af 3 komponenter. Den risikofrie rente, 
lånerenten + risikotillæg og skatteprocenten. Den risikofrie rente er den samme, som 
den, der bliver brugt i ejernes afkastkrav, altså 3,11%. 

 =  +  ∗ 1 −  
 

Renten på gæld + risikotillæg 

Renten som Danisco betaler på deres gæld, kan aflæses ud fra det reformulerede 
regnskab. Her kan den aflæses til ca. 1,5%, som jeg vil bruge. Dertil vil jeg lægge et 
risikotillæg på 1%, så denne komponent ender på 2,5%. 
 

Skatteprocent 

Selskabsskatten er i Danmark på 25%, hvorfor at jeg vil bruge 25%, som Daniscos 
skatteprocent. 

Figur 13. Afkast krav på fremmedkapital udregnet 

 =  +  ∗ 1 −  ⟹  = 3,11% + 2,5% ∗ 1 − 25% = 4,2% 
 
 
                                                        
65 Kilde: http://www.pwc.com/dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/tema-nedskrivning-aarl-dec-
2010.pdf 
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Kapitalstrukturen 

En vigtig del af WACC er kapitalstrukturen. Den afgør, hvor meget afkastkravet på 
egenkapitalen og fremmedkapitalen skal vægte.  

Tabel 15. Oversigt over kapitalstruktur 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Egenkapital  4.805   6.402   12.140   12.620  

Netto finansielle 

forpligtelser 

 10.542   8.097   5.397   3.931  

I alt  15.347   14.499   17.537   16.551  

Andel af egenkapital 31,31% 44,16% 69,22% 76,25% 

Andel af gæld 68,69% 55,84% 30,78% 23,75% 

 
I tabellen ovenover kan Daniscos kapitalstruktur i regnskabsperioden aflæses. Her kan 
det ses, at den er meget svingende, men at der, efter de får solgt sukkerdivisionen, 
kommer en klar overvægt af egenkapital. Derfor vil jeg vælge at bruge tallene fra det 
sidste år i regnskabsperioden, da jeg vil mene, at det er der omkring Danisco gerne vil 
ligge i forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital. Der vælges et fast forhold 
mellem egenkapital og fremmedkapital, så WACC ikke hele tiden skal justeres, dermed 
mindskes fejlene og usikkerheden. 
 

Den samlede WACC 

 = 7,55% ∗ 0,76 + 4,2% ∗ 0,24 = 6,76% 
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Værdi – Danisco 
I dette afsnit vil jeg bruge DCF modellen til at sætte en pris på Danisco aktien. Aktien 
bliver værdisat pr. 01/06/2011 dagen inden, at det endeligt bliver offentliggjort, at 
DuPont opkøber alle Danisco aktierne.  I afsnittet omkring teori har jeg diskuteret, 
hvorfor det netop er DCF modellen, jeg bruger, som min hovedmodel til at sætte en pris 
på Danisco aktien. Det Frie Cash  Flow i modellen stammer fra mit budget, som jeg 
tidligere i opgaven estimerede ud fra den strategiske og finansielle analyse. I tabellen 
nedenfor kan en opsummering af DCF modellen ses. 
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Figur 14. Værdiansættelse ved DCF model 
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Som det kan ses i figuren, er jeg nået frem til en aktiekurs på 652,96 kr. pr. aktie. Som det også 
kan aflæses, lukkede aktien i kurs 700 kr. pr. aktie, kursen, som også blev den endelige 
købskurs. Det vil sige, at der er en kursforskel på 47,04 kr. pr. aktie mellem min vurdering og 
lukkekursen. Denne forskel kan selvfølgelig skyldes mange forskellige ting, men der, hvor den 
største forskel ligger, er helt klart i de synergier, som DuPont kan udnytte i Danisco. 
Synergieffekterne,  vil jeg kigge på senere i opgaven. Men for at tjekke min vurdering af 
Danisco aktien, vil jeg tjekke med en følsomhedsanalyse og multipler for at tjekke, om jeg er 
kommet frem til en for lav eller høj kurs. Dette er også for at tjekke, om mit budget er 
realistisk.  
 

Følsomhedsanalyse 

I følsomhedsanalysen testes der, hvor stor en betydning en ændring i nogle parametre vil 
have for aktiekursen. Dog vil det ikke være muligt, og ej heller have nogen speciel værdi for 
opgaven, at teste på alle parametre i budgettet. I form af mit arbejde med budgettet og DCF 
modellen, er der nogle få parametre, der springer i øjnene, og som vil være en god idé at lave 
analysen på. Det er g(den fremtidig vækst), WACC og omkostningsvæksten. Jeg har fundet ud 
af, at disse tre parametre har en stor betydning for, hvad aktiekursen ender på. 
 

Figur 15. WACC & g 

 
 
I figur 15 kan man se aktie kursen, hvis man henholdsvis ændrer WACC, g eller begge to. Jeg 
har valgt ændringer i både WACC og g til at være 0,1 % i begge retninger. Det grønne felt 
angiver kursen for WACC og g, som er blevet brugt i opgaven. Det kan ses i tabellen at 
aktiekursen har samme ændring, ca. 50 kr., i begge retninger, hvis vi kun ændrer på enten 
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WACC eller g. Men en ændring på 50 kr. i aktiekursen, ved en lille ændring på 0,1% procent 
point vil jeg vurdere til at være ganske stor ændring. Det bevidner bare, hvor vigtigt det er at 
ramme rigtigt med sine parametre, for at kunne få så nøjagtigt en kurs i estimat som muligt. 
 

Figur 16. Omkostningsvæksten 

 
I figur 16er det igen det grønne felt som angiver den brugte omkostningsvækst. I denne tabel 
er der kun ændret på væksten i omkostningerne, og den er ændret med 0,01% procentpoint. 
Der ses en ændring i kursen på 26 kroner ,når omkostningsvæksten ændrer sig enten op eller 
ned. 
 
I alle tre følsomhedsanalyser må konklusionen være, at der skal en meget lille ændring til i 
parametrene for at aktiekursen har et stort udsving. Det betyder desværre, at der er en 
rimelig stor usikkerhed i min fastsatte aktiekurs, da der ikke skal særligt store ændringer til, 
for at kursen ændrer sig meget. Det er derfor vigtigt, mener jeg, at man i starten af sin proces 
med budgetopbygningen identificerer de parametre, som kan gøre den største ”skade” på ens 
model og at man holder et godt og vågent øje med disse. Det har jeg haft i tankerne, da jeg 
udviklede mit budget, så derfor er jeg rimelig overbevidst om, at min aktiekurs er på et 
rimeligt niveau. 
 
Multipler 
En anden god måde at tjekke om man har ramt en fornuftig aktiekurs er ved regne med 
multipler. Med multiplerne kan man på en hurtig måde tjekke, om man lægger sig på det 
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rigtige niveau. Når jeg skal sammenligne multipler for peer-group og Danisco, har jeg valgt at 
lave to multipler for Danisco, en hvor kursen, på Danisco aktien, er den endelige på 700 kr. og 
en hvor den er 530 kr. som var kursen før første købstilbud. Jeg har ikke valgt at bruge min 
beregnede aktiekurs da jeg prøver at finde ud af om hvilket niveau til ville være godt at lægge 
kursen i, derfor har jeg brug for to yderpunkter66. 

Figur 17. P/E multipler 

 
Figur 17 viser peer-gruppens P/E multipel i for regnskabsåret 2009/10, som det kan ses 
ligger Chr. Hansen og Novozymes godt over alle andre i gruppen og begge bliver handlet til en 
meget høj P/E værdi.  Ellers kan det ses at begge Danisco kurser lægger sig godt op af resten 
af gruppen. Derfor vil jeg ud fra figur 17 bedømme at kursen ikke skal under 530 kr. pr. aktie, 
men samtidig kunne den sagtens godt ligge over 700 kr. pr. aktie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
66 Tallene til multipel beregningerne kan ses i bilag 8 
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Figur 18. EV/EBITDA multipler 

 
I figur 18 kan multiplen EV/EBITDA ses. Jeg har beregnet EV ud fra aktiekursen som er 
opgivet i hvert selskabs årsrapport67 fratrukket den opgivet gæld. Her kan det ses at Danisco 
både lægger toppen og bunden, hvilket efter min vurdering vil betyde at Daniscos aktiekurs 
bør ligge der et sted i mellem, hvis man skal sammenligne med peer-gruppen. 

Figur 19. EV/Sales multipler 

 
Det kan aflæses af figur 19 at Danisco igen lægger sig godt op af deres peer gruppe når det 
kommer til multiplen EV/Sales. Her lægger Chr. Hansen og Danisco sig lidt uden for gruppen. 
Dog er det jo de to virksomheder Danisco ligner mest og derfor vil jeg mene at Danisco 
                                                        
67 Kilde: Peer-groups årsrapporter for året 2009/10 
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performer lidt dårligere end de to selskaber. Derfor vil jeg igen vurdere at kursen på Danisco 
aktien bør ligge op mod de 700 kr. pr. aktie. Denne kunne også godt ligge højere da de måske 
godt kunne udnytte deres Enterprise value lidt bedre. 
 

Konklusion på værdi 

For at kunne sætte en værdi på Danisco aktien var jeg nødt til at danne et budget, et frit cash 
flow og beregne en WACC for Danisco. Jeg fik dannet mit budget ud fra analyser af Daniscos 
omverden og konkurrence, som blev opsummeret i SWOT modellen. Jeg mener at mit budget 
ud fra mine antagelser er rimelig gæt på fremtiden for Danisco som stand-alone virksomhed. 
Jeg fik også beregnet i WACC til at være 6,74% hvilket jeg også mener er en meget rimelig 
WACC. Det frie cash flow og WACC dannede baggrund for min DCF model, som jeg brugte til at 
beregne en aktiekurs, på Danisco, på 652,96 kr. pr .aktie. Dette er en forskel på 47,04 kroner 
pr. aktie i forhold til den kurs som Danisco betalte for Danisco. Grundet denne relativt store 
forskel udførte jeg en følsomhedsanalyse af min kurs. I denne analyse fandt jeg ud af at min 
kurs var relativt følsom overfor ændringer i de parametre jeg testede kursen på. Grundet 
denne store følsomhed ville jeg også gerne teste mod peer-group, derfor sammenlignede jeg 
tre forskellige multipler for hver virksomhed i peer-group. Her fandt jeg at min beregnede 
pris på Danisco aktien ikke var helt dårligt gæt på hvad Danisco er værd som stand-alone 
virksomhed. 
 
På baggrund af mine konklusioner undervejs i dette afsnit vil jeg mene at min beregnede kurs 
på 652,96 kr. pr. aktie. Dog vil jeg samtidig mene at Danisco aktien kunne ligge i et niveau der 
ligger mellem 600 kr. og 700 kr. pr. aktie når man kigger på Danisco som stand-alone selskab. 

Figur 20. Pris niveau Danisco aktien 

 
 

653 kr. 700 kr.600 kr.
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Synergi 
Efter min værdiansættelse af Danisco vil jeg konkludere, at DuPont har betalt en overpris for 
Daniscos aktie. Dette er både sandt og forkert på den måde, at DuPont har betalt en overpris 
for Danisco som stand-alone selskab, men hvis man kigger på de to selskaber som et, kan det 
blive en helt anden konklusion. Det er derfor en interessant øvelse at prøve at estimere, hvad 
disse mulige synergier er værd. Der kan være synergier overalt i mellem to virksomheder, 
nogle sværere at finde end andre, og nogle endda også næsten umulige at udnytte. Det er 
derfor vigtigt at få identificeret hvilke synergier, der er mellem de to virksomheder, og hvor 
godt de kan udnyttes. Prisen på synergier afhænger helt sikkert af, hvor godt de kan udnyttes, 
f.eks. er et salg af en bygning en af de nemmere synergier at udnytte. 
 
Når man kigger på min værdiansættelse af Danisco, betalte DuPont 47,04 kr. mere pr. Danisco 
aktie, end jeg mener at den er værd hvis Danisco var et stand-alone selskab. En hurtig 
beregning siger at synergierne må være 2.243.664.962 kr. værd. Det må antages, at en stor del 
af de ekstra kroner de har betalt pr. aktie må være retfærdig gjort af en beregning af, hvad de 
mener synergierne mellem de to selskaber er værd. Selvfølgelig vil noget af merprisen også 
være en ekstra betaling til aktionærerne, for at de skulle opgive deres aktie og kontrol med 
virksomheden, et såkaldt control-premium. 
 
I den næste del af opgaven vil jeg identificere og værdisætte synergierne mellem Danisco og 
DuPont. Synergier kan deles op i to hovedkategorier, de operationelle og de finansielle 
synergier. Derfor vil jeg også dele synergiafsnittet op i disse to hovedemner. Derefter vil jeg 
identificere de synergier, der er inde under hvert emne og sætte en værdi på dem. Til sidst vil 
jeg så sammenligne den værdi, jeg har udregnet de enkelte synergier til at være, med den 
”teoretiske” værdi fra DCF modellen. 
 

Operationelle synergier 

Operationelle synergier bliver ofte opdelt i fire hoved kategorier, ”economies of scale”, 
”greater pricing power”, ”combination of different functional strengths” og ”higher growth in 
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new or existing markets”68. Samtidig vil jeg i denne opgave opdele de operationelle synergier i 
kort- og langsigtede. Dette vil jeg gøre, fordi jeg mener, at der i den opdeling med fire 
kategorier mangler, at man kigger lidt på de korte synergier, som man kan hente hurtigt og 
måske kun en gang. F.eks. vil en sammenlægning af kontorer ikke skabe den helt langsigtede 
synergi, men derimod måske mere være en synergi man kan hente her og nu som overtagende 
virksomhed. De korte synergier er måske mere aktiver, som den overtagende virksomhed kan 
sælge og dermed få nogle kontanter tilbage, end de er rigtige synergier mellem 
virksomhederne. Men jeg vil dog alligevel kigge på det som en synergi i denne opgave. De fire 
førstnævnte kategorier er alle sammen, efter min mening, i langsigtede synergier, da den 
overtagende virksomhed evt. kan hente en stigning i deres omsætning.  
 
DuPont og Danisco har begge et kæmpe fokus på bæredygtighed og er begge virksomheder, 
som satser meget på udvikling af nye højteknologiske produkter. Daniscos store viden inden 
for enzymudvikling og deres forskning inden for bio-ethanol er to helt klare lighedspunkter, 
hvorfor DuPont har valgt at købe Danisco. Det er nok også her vi skal finde de største 
operationelle synergier, som nok ligger under de langsigtede synergier. Dog vil der nok også 
være nogle korte synergier, hvor DuPont kan hente nogle kontanter, måske især grundet den 
geografiske placering af de to virksomheder. 
 
Med disse tanker og teorier vil jeg i de efterfølgende afsnit prøve at identificere de 
operationelle synergier, der er mellem DuPont og Danisco. Jeg vil starte med at finde de 
kortsigtede synergier, hvorefter jeg vil prøve at finde de langsigtede synergier. Jeg vil også 
forsøge at komme med min vurdering af, hvor godt de fundne synergier kan udnyttes. 
 

Korte synergier 

De korte synergier er som skrevet synergier, som ikke strækker sig over en længere periode 
eller måske udløser en sum kontanter enten i form af en enkelt udbetaling eller i en kort 
årrække. 
 

                                                        
68 Kilde: Damodaran 
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Den første korte synergi, som jeg vil nævne, er salg af overflødige bygninger. Det må 
forvente,s at DuPont ikke længere vil styre den nye Danisco-del af deres virksomhed fra 
Danmark. Derfor vil de formentligt prøve at få solgt de bygninger, som Danisco ejer i Danmark 
eller andre steder i verden. Her vil den største og nok også mest indbringende bygning være 
Daniscos hovedsæde på bryggen i København. DuPont har helt sikkert ikke brug for to 
hovedsæder og i hvert fald ikke et af denne størrelse i Danmark, så derfor anser jeg det som 
meget sikkert, at bygningen bliver solgt. Synergien bliver udnyttet de store spørgsmål ved 
denne synergi er, hvad prisen havner på i et svært ejendomsmarked .I forbindelse med at 
DuPont flytter hovedsædet, vil der helt sikkert også være nogle kroner at spare i at afskedige 
noget personale i Danmark. Der vil helt sikkert være en del administrativt personale, som 
DuPont allerede har eller som det ikke kan betale at flytte til USA. Dog skal de muligvis på sigt 
ansætte flere i USA for at opretholde et vist administrativt niveau for at holde koncernen i 
gang.  
 
Så for at opsummere de korte synergier, vil jeg altså mene, at DuPont kan sælge Daniscos 
hovedsæde og spare nogle penge på administrationsomkostningerne. Denne synergi vil 
rimelig nemt kunne udnyttes, efter en periode hvor DuPont opsporer de vigtige medarbejdere 
i Danisco-organisationen, de forsat vil bruge. Denne proces kan dog godt tage en rum tid. 
 

Lange synergier 

Når jeg skal identificere de langevarige synergier, skal vi have fat i Damodaran’s fire 
kategorier, som jeg nævnte i starten. De er et godt udgangspunkt i, hvor man skal kigge henne 
i ”mellemrummet” mellem to virksomheder. 
 
En af de første og måske nemmeste synergier at udnytte er den nye størrelse af de to 
virksomheder samlet. Her vil det nye DuPont kunne presse Daniscos leverandører, så de kan 
sikre sig deres råvarer billigere. Samtidig vil DuPont kunne udnytte deres styrke inden for 
produktion af planteafgrøder. Denne synergi er en af de mere usikre, og efter min mening er 
det ikke her, der bliver hentet mest synergiværdi. Som sagt vil det være en af de nemmere 
synergier, som måske vil kunne give nogle mindre besparelser. 
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Kombinationen af de to virksomheder vil også kunne skabe besparelser på tværs af hele 
organisationen. F.eks. vil der helt sikkert være nogle forskningsprojekter, der kan nedlægges, 
da der er to sideløbende ens projekter. Denne generelle besparelsessynergi vil også være 
relativt nem at udnytte, spørgsmålet er bare, hvor lang tid det vil tage at få identificeret og 
lukket f.eks. dobbelt forskning ned.  
 
Men der hvor den største synergi mellem de to virksomhed ligger i DuPonts udnyttelse af 
Daniscos verdensførende enzym produkter og forskning. Daniscos enzymer kan bruge i to af 
DuPonts store projekter. Det er også de to projekter, som DuPont satser mest på, og derfor 
kan der være en stor værdi i den synergi at hente her. DuPont satser i de kommende år stort 
på biotekmarkedet, hvor enzymer spiller en vigtig rolle i processen, og hvor man prøver at 
blive uafhængige af fossile materialer. Her vil Daniscos markedslederrolle på enzymmarkedet 
komme DuPont til gode og udfylde det sidste led i deres produktionskæde. DuPont ved 
hvilken viden, de køber her, fordi de længe har haft et samarbejde med Danisco-divisionen 
Genencor, et samarbejde hvor de har forsket i at lave bio-ethanol ud fra planteafgrøder. 
Daniscos enzym viden vil også styrke DuPont i deres forskning og produktion af Bio-PDO, som 
er produkter udviklet uden brug af fossile materialer. Daniscos divisioner vil samtidig blive 
styrket, idet DuPont bl.a. er stærke inden for dyrkning af planteafgrøder. De er ligeledes 
stærke på mange markeder, hvilket Danisco forretningen vil kunne profitere af. Efter min 
overbevisning vil der altså ligge store synergiværdier i at udvikle samarbejdet mellem DuPont 
og så især Genencor og deres enzymviden. Samtidig vil jeg ikke mene, at det bliver så svært 
for DuPont at udnytte disse synergier, da de allerede havde et samarbejde med 
Genencor/Dansico. 
 
I kraft af den stigende verdensbefolkning og kravet om sundere fødevarer, har DuPont 
investeret stort, i det som kaldes ”Specialty Food Ingridients” markedet. Dette marked anslås 
til at være ca. $ 28 milliarder værd, et marked som DuPont ser en høj vækst i fremover. Her vil 
Cultures styrke DuPont og være med til at gøre dem markedsledere, i et marked som verden 
helt sikkert vil satse på i fremtiden. Ifølge DuPont er der 14 områder inden for dette marked, 
hvor de med tilførslen af Daniscos divisioner, vil gå fra at dække to af dem til at dække syv af 
dem. Denne synergi vil helt klar kræve en del arbejde efter min mening, men der er dog et 
stort potentiale i den. Jeg vil ikke des mindre mene, at hvis ikke DuPont kan få det til at lykkes, 
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vil de rimelig let kunne skille sig af med de dele af Danisco, de ikke vil kunne bruge, da 
Danisco stadig langt fremme i deres udvikling. På baggrund af det vil jeg altså mene, at denne 
synergi enten skaber et cash-flow over en længere årrække, eller også vil den skabe et cash-
flow fra salg nogle år frem i tiden. 
 
Udnyttelsen af salgskanaler vil være en synergi som helt klart skal udnyttes. DuPont står 
stærkt på mange markeder, hvor de vil kunne bringe mange af Daniscos produkter i spil, f.eks. 
i gennem Nutrion & Health division, vil de kunne bringe mange af Daniscos produkter ud på 
nye markeder. Men synergien vil helt klart også gå den anden vej, da mange af DuPonts 
produkter vil kunne bringes ind på det europæiske marked. Denne synergi kan helt sikkert 
udnyttes, det vil blot tage nogle år, før det fulde potentiale ses. 
 

Finansielle synergier 

For at kunne identificere de finansielle synergier vil jeg igen kigge på Damodarans teori(s. 5). 
Han opdeler de finansielle synergier i fire punkter, ”Combination of excess cash and cahs 
slack”, ”Debt capacity”, ”Tax benefits” og ”Diversification”. De to synergier, jeg vil bedømme 
som sværest at identificere her, er helt klart gælds- og skattesynergierne. Men som titlen i 
afsnittet antyder, handler disse synergier om at kunne udnytte sine økonomiske ressourcer 
bedre som samlet selskab, end som enkelt. 
 
DuPont har i kraft af, at de er et langt større selskab end Danisco også mange flere 
økonomiske ressourcer, altså et ”cash excess”. Disse ressourcer bør kunne udnyttes til at 
sætte tempoet op i f.eks. Daniscos forskning, og vil kunne være med til at forkorte vejen fra 
R&D til markedet betydeligt. Det vil muligvis også kunne sætte hastigheden op på vækstens i 
det samlede selskab. Der må helt klart ligge nogle R&D projekter, som Danisco ikke har 
påbegyndt, da de måske enten ikke har haft kapitalen eller de rette udnyttelsesmuligheder for 
projektet. Det en synergi, som kan udnyttes relativt ubesværet, dog vil den fulde effekt af den 
nok ikke slå igennem de første par år i det samlede selskabs levetid. 
 
Ved at indlemme Danisco i deres organisation, spreder DuPont sig over endnu flere markeder, 
hvilket stiller dem endnu stærkere. Samtidig satser de på nye markeder, hvor mange af dem, 
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efter min mening, er vejen frem for mange af de produkter, vi har brug for i fremtiden. På 
denne måde spreder DuPont deres aktiviteter, og dermed laver de også en endnu større 
diversifikation af deres aktie.  Dog er dette ikke en synergi, investorerne vil belønne. Fordi 
DuPont er handlet på børsen, og alle kan købe og handle med deres aktier, er det nemt for 
investorerne at sammensætte en portefølje med en stor diversifikation. Derfor tror jeg ikke, 
dette er en synergi, som vil jeg vil tillægge nogen værdi fremadrettet i opgaven. Hvis 
synergien skulle have haft nogen værdi, fordi DuPont havde det krævet at de været et privat 
ejet firma, som er langt sværere at diversificere.  
 
Når det drejer sig om gæld, vil DuPont helt sikkert kunne tilføre noget mere gæld til 
kapitalstrukturen i Danisco. DuPont selv skriver i en pressemeddelelse, at de vil finansiere 
købet med op mod $ 3 milliarder69 og samtidig overtage den eksisterende gæld. Derved vil de 
altså kunne udnytte den skattefordel, der ligger i den højere gæld, samtidig med at det måske 
ikke vil rykke det store ved kapitalstrukturen i DuPont. Det er en synergi, som er svær at 
bedømme hvor godt de kan og vil udnytte denne synergi, da man skal have et dybdegående 
kendskab til virksomhedens skatteregnskab, men jeg vil mene, at de helt sikkert vil kunne 
udnytte den, da de ellers ikke ville stifte så meget ny gæld for at kunne købe Danisco. 
 
Da ingen af de to selskaber kører med et underskud, vil der ved første øjekast ikke være en 
umiddelbar skattesynergi at hente. Hvis der skal hentes en skattesynergi mellem de to 
selskaber, skal det være fordi, at DuPont kan trække deres afskrivninger fra købet fra i skat. 
Denne synergi værd, vil jeg senere i værdiansættelsen kun kunne have et gæt omkring. 
 
 
 
 

                                                        
69 Formodet købs pris på det tidspunkt $ 6,3 milliarder 
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Værdiansættelse af synergier 
At få sat den rigtige pris på synergierne i en handel kan være alt afgørende for handlen. For 
sælger kan det betyde, om handlen går igennem eller ej, og for køber kan det betyde, om man 
betaler den rigtige, over- eller underpris. 
 
Prisen der betales, når en virksomhed køber en anden, kan opdeles i tre elementer. Det første 
element er virksomhedens stand-alone værdi, der må regnes for at være prisen for 
virksomheden, hvis der ingen synergier var for en evt. køber. Når en virksomhed køber en 
anden, vil ejerne gerne kompenseres for ikke længere at have kontrol med virksomheden, 
dette kaldes også for ”control premium”. Senere i opgaven vil jeg komme mere ind på ”control 
premiumet” i DuPont Danisco casen. Det sidste element i den betalte pris er prisen, som 
betales for synergierne. Sælger er godt klar over, at køber muligvis kan udnytte virksomheden 
bedre og optimere den, og denne gevinst vil sælger også gerne have en vis andel i. 

Figur 21. Opdeling af købsprisen 

 
 
Jeg vil først kigge på, hvad de operationelle synergier i casen er værd, derefter de finansielle 
synagier, inden jeg vil samle det hele i en afsluttende kommentar omkring værdien af 
synergierne i handlen. Når jeg skal værdiansætte synergierne, vil jeg kigge på dem inden for 
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budgetperioden, da det bliver sværere og sværere at bedømme, hvad en synergi kan være 
værd, jo længere en periode man skal bedømme. 
 

Operationelle synergier værdi 

I identifikationen af synergier fandt jeg frem til at der seks overordnede synergier på det 
operationelle plan, som DuPont kan udnytte. I figuren nedenunder kan de seks identificerede 
synergier ses. Jeg har lavet en vurdering af, hvor nemt det vil være for DuPont at udnytte 
synergierne70. Dette er selvfølgelig min vurdering af synergier, som bygger på den viden jeg 
har opbygget omkring Danisco og DuPont, og skal mere ses som en guide end som det rigtige 
resultat. Tallene skal bruges som en guide, når der skal sættes værdi på synergierne senere i 
afsnittet. Jeg vil tage nogle af synergierne og sætte værdi på dem samlet, da jeg mener at det 
vil give mest mening, fordi deres ændringer hver for sig til det frie cash flow ikke er så stor at 
det er spændende at se dem alene. Når jeg skal vurdere en synergi, vil jeg kun ændre på de 
parametre, der vedrører den aktuelle synergi, og derfor holde alle andre parametre konstante. 
Dette gør jeg ud fra den overbevisning om, at det er nemmest at tage synergierne en ad 
gangen og på den måde undgå evt. fejl, der kan være i vurdering. 

Figur 22. Identificerede operationelle synergier 

Salg af hovedsæde Udnyttelse 5 
Besparelser Udnyttelse 4 
Tilføjelse af enzym enhed til DuPont Udnyttelse 4 
Udnyttelse af størrelse Udnyttelse 5 
Tilføjelse til ”Speicalty food ingridient” Udnyttelse 3 
Udnyttelse af salgskanaler Udnyttelse 3 
 
 
 
 
 
 
                                                        
70 Skala fra 1-5, jo højere tal jo nemmere at udnytte 
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Salg af hovedsæde 

Når man skal vurdere en ejendom, er der flere ting, som spiller ind. Når det gælder 
erhvervsejendomme som Daniscos hovedsæde på Langebro 1 i København er nogle af 
faktorerne er beliggenhed, udnyttelsesmuligheder, udlejningsprocent, stand osv.. Den 
offentlige vurdering af ejendommen lød i 2011 på 272 millioner kroner med en grundværdi 
på 92 millioner kroner. Den offentlige vurdering er dog altid et godt stykker under den reelle 
salgspris for ejendomme. Hvis vi kigger på beliggenhed af ejendommen, ligger den godt. Den 
ligger i centrum af København, i et område som de senere år har gennemgået en større 
udvikling med meget nybyggeri. Ejendommen vil efter min mening kunne bruges som erhverv 
,som den gør i dag, men også til private boliger, hvilket dog vil kræve en større investering for 
at omdanne området. Arealet på bygningen er 21.000 kvm, en størrelse bygning man ikke ret 
ofte finder i centrum af København. Da jeg ikke vil anse mig selv som ejendomsmægler på 
nogen måde, har jeg valgt at kigge efter vurderinger af ejendommen. I min søgen fandt jeg, at 
DuPont i februar 2012 har sat ejendommen til salg for 560 millioner kroner71. Dette tal, 
mener jeg dog, er lidt overkanten af, hvad de kan få for den, og jeg vil derfor i mine 
beregninger bruge en værdi på 500 millioner kroner, hvilket stadig er højt sat., i forhold til et 
meget ustabilt ejendomsmarked som dog er på vej frem72. Jeg vil dog mene at der ikke er 
mange købere til en bygning af denne størrelse, det begrunder jeg med at mange selskaber 
har en størrelse til at fylde så mange kvm. For at finde værdien på bygningen i 2011, vil jeg 
først sætte nogle forudsætninger op. Jeg regner ikke med, at bygningen bliver solgt før tidligst 
2013 og til at tilbagediskontere salget ,vil jeg bruge afkastkravet på fremmedkapital, da jeg 
laver et scenarie, hvor bygningen er fuldt belånt. Jeg vil samtidig se bort fra eventuelle, 
lejeindtægter på bygningen da det har været svært at finde information herom. 
 
 
 
 

                                                        
71 Kilde: http://www.food-supply.dk/article/view/76427/daniscohovedsaede_sat_til_salg 
72 Kilde: http://erhvervsavisen.dk/markedet-for-erhvervsejendomme-er-i-klar-bedring-
/20120915/erhvervsprofil/709159969/ 
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Tabel 16. Salg af hovedsæde 

Mio. kr. 2011 2012 2013 

Cash flow, mio. Kr.  kr -    kr -    kr 500,00  

Tilbagediskonterings faktor 1,131610402     

Værdi 2011  kr 441,85      

I tabellen ovenover kan det ses, at jeg får en værdi af ejendommen på ca. 442 mio. kroner i 
købsåret 2011. 
 

Tilbagediskonteringsfaktor 

I resten af dette afsnit vil jeg bruge den samme tilbagediskonteringsfaktor til at udregne 
værdien af synergierne. Jeg vælger at bruge WACC på alle de kommende synergier da jeg 
mener at hver repræsentere en selvstændig virksomhed hvor jeg antager at de alle har 
nogenlunde samme risiko som Danisco som helt selskab. Den rigtige måde at gøre det på 
havde nok været at ændre på WACC for hver enkelt synergi set ud fra risikoen for at synergien 
ikke kunne udnyttes. Dette ville dog øge antallet af mulige fejl i vurderinger betragteligt og 
derfor har jeg valgt ikke at gøre det sådan. 
 

Udnyttelse af størrelse og besparelser 

Jeg har valgt at slå synergierne omkring størrelse og forskellige besparelser sammen. Dette er 
fordi, det giver mening at sætte dem ind i samme udregninger. Jeg vil i dette afsnit kigge på de 
besparelse der ligger i, at DuPont kan udnytte deres størrelse, når det kommer til forskellige 
omkostninger. Samtidig vil jeg også kigge på de andre besparelser, der kommer, når de to 
virksomheder lægges sammen. Det er måske her, det kan være nemmest at se teorien ”en 
virksomhed er bedre end to”, fordi der uden tvivl vil være en masse dobbeltroller. 

Tabel 17. Synergi besparelser 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Produktionsomkostninger 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% 2,0% 

Salgs og distributionsomkostninger 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 

Administrationsomkostninger 2,0% 5,0% 5,0% 8,0% 10,0% 

I tabel 19 kan mit estimat af, hvordan besparelser hen over budgetperioden vil slå igennem, 
og hvor store de vil være procentmæssigt. Som det ses mener jeg ikke at alle besparelser vil 
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slå igennem med det samme og med den effekt man efter Best Case regner med ,at de vil have. 
Jeg vil gå ud fra at det er i administrationsomkostningerne, de kan hente de største 
besparelser, ved at flytte nogle jobs fra Danmark til USA hvor lønnen er lavere73. Samtidig kan 
det ses, at jeg antager, at de langsomt i hele budgetperioden øger deres besparelser, indtil de 
topper i det sidste år. Disse besparelser har jeg indregnet i budgettet. 

Tabel 18. Besparelses synergi værdi 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

EBITDA NY  1.970   1.984   2.038   2.121   2.072  

EBITDA før  1.949   1.892   1.804   1.680   1.523  

Ændring  22   92   234   442   550  

Tilbage-

diskonteringsfaktor 

1,06755

3689 

1,13967

0878 

1,21665

985 

1,29884

9711 

1,3865

918 

Nutidsværdi  20   81   192   340   396  

I alt  1.029   Mio. kr.   

I tabellen ovenover kan ændringen mellem den nye EBITDA og den gamle ses. Denne ændring 
er besparelsen hvert år. Disse årlige besparelser bliver så tilbage diskonteret til 2011, og det 
ender med, at der er størrelses og besparelses synergier for ca. 1 milliard kroner at hente for 
Dupont, ud fra mine antagelser. 
 

Tilføjelsen af enzym enheden 

Som nævnt tidligere i opgaven havde DuPont og Danisco allerede etableret nogle samarbejder 
i forskellige enzymprojekter. Derfor må det også antages, at DuPont har haft en relativt stor 
viden om Genencor, inden de begyndte deres Due Diligence. Altså kunne det også sagtens 
antages, at DuPont har tænkt, at det er i denne synergi, de skal hente de fleste penge hjem 
igen, hvilket også kommer til udtryk i deres egne udmeldinger74. Synergierne kommer dog 
ikke bare af sig selv, der skal laves en investering, som skal forbinde Genencor bedre ind i 
DuPont. Hvor stor sådan en investering er kan være utroligt svært at sige noget om, men jeg 
vil estimere, den ligger i omegnen af 100-200 millioner kroner, hvorfor jeg vælger at være lidt 
mere negativ og vælger 200 millioner kroner. Dette gør jeg fordi, det efter min mening er 
                                                        
73 http://www.business.dk/investor/danske-loenninger-er-verdens-naesthoejeste 
74 Kilde: Final Transcript Thomson Reuters ”DuPont to acquire Danisco $6.3 billion” 10.01.2011 
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bedre at købe ud fra et worst case scenarie end at købe efter best case, for så er chancen for at 
hente pengene hjem mindre. 

Tabel 19. Vækstraten i Genecor eftersammenlægning 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Genencor 12,0% 11,0% 11,0% 12,0% 13,0% 

I tabellen kan vækst raten for Genencor ses. De tal, der er markerede, er de procenttal, som er 
ændret i forhold til de gamle budgettal. Her kan man se, at jeg ikke tror på, at ændringerne vil 
slå igennem med det samme, dette fordi deres projekter er udviklingstunge og derfor vil der 
gå en periode før nogle af deres nye projekter begynder at vise sig på bundlinjen som ekstra 
indtjening. Jeg tror dog på, at det vil resultere i en højere vækst for Genencor i fremtiden, fordi 
jeg anser samarbejdet mellem Genecor og resten af DuPont som et lovende projekt for 
fremtiden. Mine beregninger er lavet ud fra at Genencor er en isoleret til af DuPont, hvilket 
nok ikke er særlig sandsynligt i fremtiden. Jeg vælger dog at gøre det på denne måde da jeg 
mener at jeg kan lave en bedre beregning på denne måde og derfor komme frem til et bedre 
estimat. Fremgangen i væksten i Genecor er dog en effekt af at Genencor er blevet en del af 
Danisco. 

Tabel 20. Enzym synergi værdi 

Mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

EBITDA NY  1.949   1.892   1.861   1.992   2.279  

EBITDA før  1.949   1.892   1.804   1.680   1.523  

Ændring  -   -   57   312   757  

Tilbage-

diskonteringsfaktor 

1,067553689 1,1396708

78 

1,2166598

5 

1,2988497

11 

1,386591

8 

Nutidsværdi   -   -   47   241   546  

Investering  (200)   

I alt  633    

I tabellen ovenover kan resultat af forbedringer i Genencor ses. Her kan det ses, at der som 
sagt ikke er nogen ændring de første år, hvorefter der kommer en positiv ændring i EBITDA 
de sidste tre år af budget perioden. Efter ændring er tilbagediskonteret og investeringen er 
trukket fra, og jeg er kommet frem til, at denne synergi er 633 millioner kroner værd for 
DuPont i 2011, da de købteDanisco. Dette tal kan selvfølgelig være højere og lavere alt efter 
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udviklingen på markedet og hvordan DuPont får udnyttet Genencor, men ud fra min 
information75 er dette et realistisk estimat på værdien af denne synergi. 
 

Tilføjelsen af ”Specialty Food Ingridient” 

Som beskrevet vil DuPont tilføje de tre resterende Danisco dele til det de kalder for ”Specialty 
Food Ingridient”. Derfor vil jeg også kigge på alle tre enheder, når jeg skal vurdere denne 
synergi. 

Tabel 21. Vækst rate 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Sweeteners 3,0% 2,5% 2,0% 1,8% 1,8% 

Enablers 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Cultures 10,0% 12,0% 12,0% 12,5% 13,0% 

Som det ses i tabellen, er det klart Cultures divisionen, jeg tror på vil vokse mest. Dette 
baserer jeg på udtalelser fra DuPont76, hvor i det fremgår at det er Cultures som de kan drage 
mest nytte af i fremtiden. Derfor tror jeg også DuPont i fremtiden vil bruge færre ressourcer 
på Sweeteners og Enablers, hvilket også kommer til udtryk i at de har en noget mindre vækst 
rate i det først antagende budget. 

Tabel 22. SFI synergi værdi 

Mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

EBITDA NY  1.865   1.829   1.827   1.863   1.983  

EBITDA før   1.949   1.892   1.804   1.680   1.523  

Ændring  (84)  (64)  23   183   461  

Tilbage-

diskonteringsfaktor 

1,067553689 1,1396708

78 

1,2166598

5 

1,2988497

11 

1,386591

8 

Nutidsværdi  (78)  (56)  19   141   332  

Investering  (100)  

I alt  258   

I tabellen kan det ses, at det både koster en investering på 100 millioner kroner og et negativt 
EBITDA i de to første budget år, dog vil der i de sidste tre budgetår komme en forbedring fra 
                                                        
75 Viden dannet ud fra strategisk analyse af Danisco og synergi analysen 
76 Kilde: Final Transcript Thomson Reuters ”DuPont to acquire Danisco $6.3 billion” 10.01.2011 
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den gamle EBITDA. Dette mener jeg er realistisk, da det vil tage en god rum tid for DuPont at 
få lanceret de mange nye produkter og få dem introduceret ordentligt på markedet. Samtidig 
er det også en af de synergier, hvor DuPont ikke regner med at hente de fleste penge tilbage. 
Alligevel giver denne synergi efter mine estimater 258 millioner kroner i synergieffekt, 
hvilket, efter min mening, må siges at være et meget pænt beløb at hente inden for de første 
fem års ejerskab. 
 

Udnyttelse af salgskanaler 

At udnytte salgskanaler bedre kan både være en svær og en let proces, det kræver at et stort 
arbejde at få så mange nye produkter ud til nye kunder (kunder fra andre steder i 
organisationen). Det kræver samtidig, at man får branded sine nye produkter godt, en 
diskussion som falder langt uden for dette emne, og som jeg derfor ikke vil skrive mere om. 
Måden, hvorpå jeg har vurderet den bedre udnyttelse af salgskanalerne, er ved at 
omsætningen er blevet bedre. 

Tabel 23. Forbedringer i salget 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

0% 0% 1% 1% 1% 

 
Som det kan aflæses af tabel 25 tror jeg ikke på en forbedring de første to år, dette er grundet 
nogle af de ovenstående begrundelser. Derefter tror jeg dog ,at de kan hente en 1% forbedring 
af omsætningen ved at udnytte salgskanaler til fulde. I tabel 26 kan resultatet af denne 
forbedring ses. 
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Tabel 24. Udnyttelse af salskanaler værdi 

Mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

I alt omsætning før   14.887   16.036   17.165   18.216   19.200  

I alt omsætning før   14.887   16.036   17.336   18.398   19.392  

Ændring  -   -   172   182   192  

Tilbage-

diskonteringsfaktor 

1,067553689 1,1396708

78 

1,2166598

5 

1,2988497

11 

1,386591

8 

Nutidsværdi  -   -   141   140   138  

Investering  

(200) 

  

I alt  220    

I tabellen ovenover kan det ses, at jeg også antager at DuPont laver en investering på 200 
millioner kroner på f.eks. at få rebranded mange af deres nye produkter fra Danisco. Dog kan 
det aflæses, at denne synergieffekt har en samlet værdi på 220 millioner kroner. Denne kan 
ikke des mindre som alle de andre synergier sagtens svinge i værdi, hvilket jeg vil 
kommentere på senere i opgaven. 
 

Finansielle synergier værdi 

I min identifikation af de finansielle synergier fandt jeg frem til fire mulige synergier. Som 
med de operationelle synergier har jeg givet dem et tal for udnyttelsen af dem. 
Værdiansættelsen af de finansielle synergier vil jeg angribe lidt på samme måde, som jeg 
værdisatte de operationelle. Jeg vil estimere hvilken ændring i budgettet synergierne kan 
have, og derefter se hvordan de ændrer cash flowet. Dog vil der være nogle af synergierne, 
som ikke kan laves på denne måde, dem vil jeg kommentere på undervejs. I figur 19 kan de 
fundne finansielle synergier og deres udnyttelses grad aflæses. 

Figur 23. Identificerede finansielle synergier 

Cash excess Udnyttelse 4 
Diversifikation Udnyttelse 2 
Skat Udnyttelse 3 
Gælds niveau Udnyttelse 3 
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Cash excess 

Når jeg kigger i DuPonts regnskaber, kan det ses, at de har et cash excess77, hvilket man også 
kan regne med i så stor en virksomhed. Dette cash excess kan de bruge på at føre nogle af de 
projekter Danisco har været nødsaget til at droppe grundet mangel på penge til at føre dem 
ud i livet. Samtidig kan de også bruge deres ekstra penge på at sætte nogle af de ekstra 
projekter, der opstår mellem de to virksomheder i gang. Det er svært at sige, hvad denne 
synergi nøjagtigt er værd. Det skyldes, at de holder deres projekter meget hemmelige, og 
derfor er det svært at vide om der overhovedet eksistere sådanne projekter, hvilket jeg dog 
går ud fra at der gør. Jeg vil estimere, at en synergieffekt som denne kan ligge på en 
størrelsesorden 50-250 millioner kroner, dette estimat er dannet på baggrund af 
informationer fra DuPont selv78. Jeg vælger dog at være lidt negativ omkring denne synergi, 
da det har været svært at skaffe information herom, og det ikke er sådan lige til at sætte et 
regnestykke op, grunden til dette er at jeg ikke har adgang til hvilke projekter de har gang i og 
hvilke de må lade ligge grundet mangel på penge. Derfor vælger jeg at sige at denne synergi 
har en værdi på 150 millioner kroner, det estimere jeg fordi at det ligger mit i mit estimere 
område. Med hensyn til udnyttelsen af synergien, tror jeg på at DuPont vil være god til at 
udnytte de evt. nye projekter, dette begrunder jeg med at de har købt Danisco på grund af 
deres forskning og det vil de udnytte til fulde. 
 

Skat 

Skattesynergien går i alt sin enkelthed ud på at kunne udnytte et evt. skatteskjold i den ene 
virksomhed. Det normale eksempel ville være at udnytte, hvis den ene virksomhed har et 
underskud, hvor der så er en skattefordel på. Men da hverken DuPont eller Danisco har et 
underskud, kan der ikke drages fordel af skatten på denne måde. En måde, hvorpå de dog kan 
drage fordel, er, at DuPont ændre kapitalstrukturen i Danisco. Dette bliver beskrevet bedre i 
næste afsnit. Ved at øge gælden i Danisco skabes der et skatteskjold fra renteudgifterne. Dette 
skjold kan DuPont danne, fordi det sikkert ikke er meget dyrere for dem at låne kapitalen til at 
købe Danisco. Jeg estimerer, at DuPont kan hente ca. 100 millioner danske kroner i denne 
synergi. Jeg ser dog ikke denne synergi som en af hovedårsagerne til at DuPont køber Danisco 
                                                        
77 DuPont årsregnskab 2009/10 
78 Kilde: Final Transcript Thomson Reuters ”DuPont to aquire Danisco $6.3 billions” 10.01.2011 
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og derfor kommer jeg også med et lidt svagt estimat, da jeg ikke har kunnet lave nogle 
beregninger på denne synergi. 
 

Ændret kapitalstruktur 

DuPonts opkøb af Danisco ændre kapital strukturen i Danisco som stand alone selskab. 
DuPont regnede med i deres første købstilnærmelser, at de kunne købe Danisco for $ 6.3 
milliarder, som skulle finansieres med $ 3 milliarder og resten skulle være gæld79. 

Tabel 25. Fordeling af gæld og kontant købssum 

Mio. kr.  

Købspris, kurs 700 kr.  33.385  

Kontant  17.400  

Gæld  15.985  

I tabellen ovenover kan tallene ses i danske kroner, de er regnet på basis af dollar kursen på 
købsdagen og på købsprisen. Sammenlignet med den gamle gældstruktur, som kan ses i tabel 
27, sker der en stor ændring. 

Tabel 26. Gammel kapitalstruktur 

Mio. kr.  

Egenkapital  12.620  

Gæld  3.931  

Den ændrede kapitalstruktur har forskudt sig længere over mod gæld i selskabet. Som ses i 
tidligere opgave, i mine WACC beregninger, er det langt billigere for Danisco at have gæld en 
egenkapital, dette har DuPont valgt at udnytte. I tabellen neden under kan ændringen i 
egenkapital og fremmedkapital ses. 

Tabel 27. Ændring i kapitalstruktur 

Egenkapital 138% 

Gæld   407% 

Denne ændring vil give en nye WACC, denne WACC har jeg beregnet i tabel 30. 

                                                        
79 Kilde: Final Transcript Thomson Reuters ”DuPont to aquire Danisco $6.3 billions” 10.01.2011 
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Tabel 28. Ny WACC beregning 

Gammel WACC 6,76% 

Afkastkrav til egenkapital 7,55% 

Afkastkrav til fremmedkapital 4,21% 

Andel E 52% 

Andel F 48% 

Ny WACC 5,95% 

Som det ses i tabel 28 er WACC blevet markant lavere. Når vi tænker tilbage på 
følsomhedsanalysen, ville sådan en ændring give et kæmpe spring i værdien af aktien. Dog 
vælger jeg ikke at bruge denne WACC på det estimerede frie cash flow fra budgettet. Jeg 
vælger derimod at bruge den nye WACC på synergierne og ser hvilken ændring i værdien, de 
ville have at bruge den nye WACC.  Dette gør jeg, fordi jeg ser det som en ekstra synergi, som 
derfor kun skal tilføres synergierne. I min værdiansættelse af Danisco bliver Danisco værdisat 
som et stand alone selskab, og derfor er der ikke regnet med synergier der. Samtidig er 
synergierne usikre, og derfor vil jeg mene, at DuPont ikke vil basere deres værdiansættelse af 
Danisco på en WACC dannet ud fra synergier. Denne synergi afhænger af, om de kan 
opretholde den billige lånerente, her er det kredit rating bureauerne der har noget at sige. De 
er med til at bestemme, hvor dyrt det er for DuPont at låne penge. 

Tabel 29. Ny WACC ekstra værdi 

Mio. kr.  Før værdi Forskel 

Hovedsæde salg  442   -  

Besparelser & 

størrelse 

 1.029   32  

Genencor vækst  633   30  

SFI  258   16  

Salgskanaler  220   13  

 I alt     90  

I tabellen ovenover kan det ses, at hvis man regner synergierne med den nye WACC vil det 
give en ekstra værdi på i alt 90 millioner kroner. Dette er dog kun de operationelle synergier, 
der er blevet regnet på. 
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Diversifikation 

Jeg har valgt ikke at lave nogle udregninger på diversifikationen da jeg ikke mener at DuPOnt 
har nogen indflydelse på denne synergi. 

Værdien af synergierne 
I de to foregående afsnit er jeg kommet med mit bud på, hvad de operationelle og de 
finansielle synergier i handlen mellem DuPont og Danisco er værd. I dette afsnit vil jeg komme 
med nogle afsluttende kommentarer og konkludere på, hvad det er, jeg har fundet ud af 
omkring synergierne i handlen. 
 
Jeg startede med at identificere 9 synergier i alt, her af 6 operationelle og 3 finansielle. 
Samtidig fandt jeg ud af, at det var i de operationelle synergier, at DuPont kunne hente de 
fleste kroner hjem i form af synergier. 

Tabel 30. Samlede operationelle synergiers værdi 

 Synergi Værdi 

Hovedsæde salg  442  

Besparelser & størrelse  1.029  

Genencor vækst  633  

SFI  258  

Salgskanaler  220  

 I alt   2.581  

I tabel 30 kan resultat af beregninger af de operationelle synergier ses. Det endelige resultat af 
mine beregninger endte på 2.5 milliarder kroner. I tabel # kan det ses, hvor meget jeg har 
estimeret de finansielle synergier til. 
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Tabel 31. Samlede finansielle synergiers værdi 

Synergi Værdi 

Cash excess 150 

Skat 100 

Gælds niv. 90 

    

I alt 340 

De finansielle synergier ender med at være 340 millioner kroner værd ifølge mine antagelser. 
For at kunne sige noget om mine estimater, skal de det sammenlignes med min fundne 
aktiekurs og hvilken pris Danisco rent faktisk blev købt til. 

Tabel 32. Sammenligning 

Min kurs  31.141  

Synergier  2.921  

Samlet  34.063  

Handlet  33.385  

Forskel  678  

I tabel 32 kan netop denne sammenligning ses. Her kan det ses i posten ”forskel”, at ifølge 
mine beregninger vil synergier opveje købsprisen med ca. 678 millioner kroner. Dette beløb 
er dog ikke helt 100 % sikkert og vil afhænge af flere faktorer, så som hvor gode mine 
antagelser er, og hvor gode DuPont vil være til at udnytte synergierne. Derfor vil jeg vælge at 
lave et interval, som jeg tror synergiværdien vil ligge indenfor. Ifølge mine estimater er de 
samlede synergier ca. 2.9 milliarder værd. Jeg tror dog på, at dette tal kan bevæge sig med 20 
% i begge retninger, grundet usikkerhed i mine estimater. Det vil sige, at de samlede 
synergieffekter ligger i et interval mellem ca. 2.6 milliarder og 3.2 milliarder. Dog vil jeg, når 
jeg senere skal bedømme handlen, hælde mest til min estimerede værdi på 2.9 milliarder. 
Dette svarer til en aktiekurs på 714 kr. pr. akite, det vil sige at ud fra mine beregninger af 
Danisco som stand alone virksomhed og den teoretiske værdi af synergierne, ligger mine 
beregninger af synergiernes værdi højere. Dette burde også være tilfældet ud fra tanken om at 
DuPont gerne skulle genere flere penge ud fra Danisco end de har betalt. Samtidigt skal det 
huskes at mine synergi beregninger kun ligger i budget perioden, det vil sige at DuPont altså 
sagtens kan hente flere penge på synergierne længere fremme i tiden. 
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Control premium 

Et control premium er et tillæg som man som kæber betaler for at overtage kontrollen med en 
virksomhed80. Der er skrevet mange artikler om emnet og lavet lige så mange beregninger på 
gennemsnittet af dette tillæg. Mergerstat udgiver hvert år en rapport med deres udregninger 
omkring gennemsnittet at tillægget. Det blev bl.a. rapporteret at i perioden 1987-2001 var 
gennemsnittet på 41,8 % på alle handler81. Damodaran mener dog ikke at man bare kan lægge 
et control premium ned over handler med virksomheder som er handlet på børserne. En af 
grundene er bl.a. at en køber af en offentligt handlet selskab ofte betaler en overpris for 
aktierne, hvilket også i min case kan forklarer noget af den højere pris, da jeg tidligere i 
opgaven har erfaret at DuPont vandt for flere købere. En anden og lige så god forklaring på at 
man ikke altid bare skal regne med et control premium er, at tillægget er beregnet ud fra 
sidste handelspris før et købstilbud, inde i købstilbuddet er der som med regnet flere faktorer 
end bare det at ville have kontrol. Der er som regel også regnet synergieffekter ind, som jeg 
også har vist i min case. Hvor stort dette tillæg er har også noget at gøre med hvor godt den 
nuværende(gamle) ledelse administrere virksomheden, en dårligt ledet virksomhed burde 
blive handlet til et højere premium, fordi den købende virksomhed bør kunne forvalte 
virksomheden bedre og derfor vil ejer kompenseres for dette82. 
 
Det vil dog alligevel være interessant at kigge på hvad tillægget i min case er. For beregnet et 
evt. control premium vil jeg kigge på aktiekursen den sidste handelsdag inden DuPont 
kommer med deres første købstilbud på Danisco. Jeg vil så sammenligne det med det første og 
det andet købstilbud, henholdsvis de 665 kr. og 700 kr. pr. aktie. 

                                                        
80 Kilde: Damodaran 
81 Kilde: Valuation 
82 Kilde: Damodaran 
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Figur 24. Danisco aktiekurs i opkøbsperioden 

 
I figur 24 ses aktiekursen for Danisco i perioden 01-10-2011 til sidste registreret handelsdag 
11-07-2011. Det første store hop på grafen, ca. 1/3 inde i figuren, er første handelsdag efter 
DuPont kommer med deres første købstilbud. Det andet lille hop, ca. 2/3 inde, er første 
handelsdag efter DuPonts andet købstilbud. Hvis vi kigger på hvor stor en ændring der er fra 
sidste handels dag inden første tilbud og til kursen efter de to tilbud, så er der en kurs 
ændring på 24% og 31%. 
 
Jeg tror dog ikke på, ligesom Damodaran, at dette er et egentligt control premium. Det gør jeg 
bl.a. andet ikke fordi som det kan ses af den sidste måned handel inden tilbuddet, sker en 
stigning i kursen. Dette vil jeg tolke som at der bliver spekuleret i aktien, der er måske sluppet 
lidt information omkring opkøbet ud, fordi mange investorer måske lugter at de kan tjene 
nogle hurtige penge. Så jeg mener at de ca. 31% ekstra DuPont betaler pr. aktie er en blanding 
af control premium, synergi effekter og spekulation i aktien. 
 
I min DCF model har jeg heller ikke regnet på et egentlig control premium, fordi at jeg laver 
antagelsen at Danisco er en effektivt ledet virksomhed. Hvilket jeg også regner med i mine 
synergi beregninger. Ifølge Damodaran skal der også kun lægges et control premium på i DCF 
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hvis man mener at man kan lede virksomheden bedre bare ved at overtage den som 
selvstændig virksomhed83. 
 

Aktieanalyser 

For bedre at kunne vurdere mine beregninger på hvor meget synergier mellem Danisco og 
DuPont er værd, har jeg valgt at kigge på hvad forskellige aktieanalyser mener om handlen. 
Jeg har valgt at kigge på analyser fra perioden lige omkring det første købstilbud, dette har jeg 
valgt fordi jeg vil gå ud fra at jeg får aktieanalytikernes umiddelbare reaktioner til DuPonts 
bud. 
 
Når aktieanalyser for både Danisco og Dupont gennem kigges, tegnes et generelt positiv 
billede af handlen. De fleste af rapporterne mener at buddet på 665 kr. pr. aktie er et godt bud, 
i det der er gode fremtidsudsigter for de markeder Danisco satser på, herunder bl.a. Genencor. 
Royal Bank of Scotland84 og Nordea85 mener at værdiansættelsen for at komme til de 665 kr. 
pr. aktie er nem at beregne og de kan godt forstå DuPont er kommet frem til den pris. Nogle få 
rapporter her under Credit Suisse86 og SIG87 mener at prisen er i den høje ende, hvilket de dog 
forsvarer lidt med at DuPont har vundet en bud krig og at Danisco er et godt strategisk match 
med DuPont. Morgan Stanley88 og Jefferies & Company89 er de mest positive omkring handlen, 
Morgan Stanley mener endda at DuPont kan betale op mod 760 kr. pr. Danisco aktie og stadig 
genere profit på handlen til deres egne aktionærer. Begge nævner at Danisco vil stabilisere 
indtjeningen i DuPont, som er ved at mister royalties fra tidligere produkter, samtidig med at 
Danisco passer perfekt ind i DuPont, hvis man kigger på det strategiske. Der er altså bred 
enighed om at handlen er god for DuPont og vil skabe en mere værdi for deres aktionærer, det 
største potentiale i denne værdi ligger dog lidt længere fremme i tiden, når synergierne med 

                                                        
83 Kilde: Damodaran 
84 Kilde: RBS Danisco report 10 January 2011 
85 Kilde: Nordea Danisco report 11 January 2011 
86 Kilde: Credit Suisse Danisco report 11 January 2011 
87 Kilde: SIG Susquehanna DuPont report 10 January 2011 
88 Kilde: Morgan Stanley DuPont report 9 February 2011 
89 Kilde: Jefferies & Company DuPont report 10 January 2011 
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Genencor for alvor slår igennem. Samtidig melder de fleste analyser af DuPont at DuPont 
aktien burde stige efter handlen og de rykker deres pris target højere op og meldinger er køb. 
 
Hvis jeg skal sammenligne mine resultater med aktieanalysernes, vil jeg mene at jeg lægger 
mig meget godt op af dem. Jeg er endda mere negativ en Morgan Stanleys analyse, de tror på 
et meget attraktivt marked inden for biobrændsel. Derfor vil jeg vælge at antage at mine 
resultater ligger i den rigtige ende og DuPont sagtens kunne have betalt over 700 kr. pr. 
Danisco aktie og stadig have hævet deres indtjening. 
 

Opsummering 

Ud fra mine beregninger og diverse aktieanalyser vil jeg derfor konkludere at synergier 
mellem de to virksomheder ligger i et leje på mellem 2,6 og 3,2 milliarder danske kroner, 
nærmere har jeg beregnet, som skrevet, at synergier er 2921 mio. kroner værd. Mine 
beregner bliver bakket op af forskellige aktieanalyser som alle mener at købsprisen på 700 kr. 
pr. aktie er en meget rimelig pris. Med mine beregninger vil det betyde at DuPont genere en 
mere værdi på ca. 14 kroner pr. aktie de første 5 år de ejer Danisco. 

Konklusion 
Jeg startede min opgave med at stille et hoved spørgsmål som lød: 

1. Har DuPont skabt en mere værdi for deres aktionærer ved at købe Danisco? 

For at besvare dette spørgsmål stillede jeg tre underspørgsmål, som alle ville bidrage med at 
lede mig hen til svaret på mit hovedspørgsmål. Første spørgsmål , jeg stillede, på vejen til at 
besvare mit spørgsmål lød således. 

2. Hvad er stand-alone værdien af Danisco? 

For at kunne sætte en værdi på Danisco aktien måtte jeg danne et budget til min valgte 
værdiansættelses model DCF-modellen. For at danne dette budget måtte jeg analysere 
Danisco både på et strategisk plan og et økonomisk plan. På det strategiske plan fandt jeg ud 
af at Danisco står ret så stærkt i et marked med stor konkurrence og gode fremtidsudsigter. 
Dog konkluderede jeg at Danisco som organisation var godt klædt på til at møde nye de 
udfordringer som markedet kunne bringe dem. I min finansielle analyse af Danisco fandt jeg 
ud af Danisco havde under performet en lidt i forhold til deres peer group. Dog mener jeg at 
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de vil kunne rette op på dette og derfor endte jeg op med et budget hvor i der var en klar 
fremgang i Danisco fremtidige regnskaber. Derfor endte jeg op med en værdi på danisco 
aktien der lød på 652,96 kr. pr. aktie, omregnet til en værdi for hele Danisco ville Danisco have 
en stand-alone værdi på 31,1 milliarder kroner. 
 
Næste spørgsmål i rækken for at besvære mit hovespørgsmål, gik ud på at finde ud af hvorfor 
DuPont valgte at betale 700 kr. pr. aktie, 47,04 kr. mere pr. aktie end min vurdering. Derfor 
stillede jeg det næste spørgsmål. 

3. Hvilke synergier er der i opkøbet? 

Jeg lagde ud med at definere hvor synergier mellem to virksomheder skal findes. Derfor 
opdelte jeg synergierne i operationelle og finansielle synergier, hvorefter jeg fandt i alt ti 
synergier mellem Danisco og DuPont. Disse ti synergier er fordelt med seks operationelle og 
fire finansielle synergier. Synergier var blandt andet forskellige besparelser og 
sammenlægningen mellem DuPont og Daniscos afdelinger. Den synergier jeg identificeredes 
som den vigtigste er synergien mellem DuPont og Genecor divisonen. 
 
Sidste spørgsmål jeg stillede for at besvare mit hovedspørgsmål, handlede om hvad de 
identificerede synergier er værd. Derfor stillede jeg spørgsmålet. 

4. Hvad er værdien af synergierne? 

Jeg værdisatte synergierne ud fra en cash flow metode, hvor cash flowet blev dannet ud fra 
ændringen i EBITDA. Det endte med at jeg estimerede de operationelle synergier til at være 
2,581 milliarder kroner værd og de finansielle synergier til at være 340 millioner kroner værd 
for DuPont. Der hvor DuPont hentede de fleste kroner i synergi værdi, i min vurdering, er 
sammenspillet med Danisco divisionen Genencor. 
 
Med besvarelsen af de tre underspørgsmål kan jeg besvare mit hovedspørgsmål. DuPont 
betalte 700 kr. pr. aktie for da de købte Danisco. Ifølge mine beregninger ville Danisco være 
714 kr. pr. aktie værd for DuPont hvis man lægger min værdiansættelse af Danisco og 
synergierne sammen. Det vil med andre ord sige at ifølge min vurdering er Danisco 14 kroner 
mere værd pr. aktie for DuPont end de har givet. Med disse konklusioner vil jeg derfor 
konkludere at DuPont har formået at købe Danisco og skabe en mere værdi for deres 
aktionærer i forhold til det de har givet for Danisco aktien. 
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• Nordea Danisco 11. januar 2011 

• Credit Suisse Danisco 11. januar 2011 

• SIG DuPont 10. januar 2011 

• Morgan Stanley DuPont 9. februar 2011 

• Jefferies & Company DuPont 10. januar 2011 

 

Andet 

• Danisco årsrapporter 2006-2010 

• DuPont årsrapport 2009/10 

• Børsen avis årgang 16. februar 2012 

• Bloomberg terminalen på CBS 

• Thomson Reuters – Final Transcript DuPont to acquire Danisco for $6.3 billion – 10 januar 

2011 
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Bilag 

Bilag 1: 

 
Veksel kurs dollar/danske kroner 17-06-2011 
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Bilag 2: 

 
Risikofire rente 
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Bilag 3: 

 
Beta for Danisco 
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Bilag 4: 

Reformuleret Balance       

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Driftsaktiver     

Goodwill 7.777 7.368 7.538 6.996 

Øvrige immaterialle aktiver 751 899 906 834 

Grunde og bygninger 1.849 1.599 1.930 2.048 

Produktionsanlæg og maskiner 2.938 2.682 2.507 2.593 

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar 

222 208 290 266 

Forudbetaling og Leasede anlæg 374 443 629 476 

Kapitalandele i associerede 

virksomheder 

7 6 - - 

Kapitalandele i joint ventures - - 36 69 

Andre kapitalandele og værdipapirer 79 23 21 17 

Pensionsaktiver 84 65 58 65 

Udskudte skatteaktiver 123 81 246 133 

Varebeholdninger 3.064 2.589 2.993 2.575 

Andre tilgodehavender 197 215 551 915 

Forudbetalinger for varer 31 16 5 5 

Tilgodehavender fra salg 1.900 2.083 2.268 2.488 

Periodeafgrænsningsposter 47 92 140 108 

Andre tilgodehavender 506 520 249 576 

Tilgodehavender fra ophørt salg - - 396 - 

Driftslikviditet 121 122 130 137 

Driftsaktiver i alt 20.070 19.011 20.893 20.301 

     
Driftforpligtelser     

Selskabsskat 51 237 47 209 

Leverandørgæld 1126 1060 638 834 

Andre hensatte forpligtelser, 

langfristet 

278 119 141 131 

Udskudt skat 1151 1116 819 479 

Periodeafgrænsningsposter 34 68 5 4 

Andre hensatte forpligtelser, 

kortfristet 

97 172 151 32 
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Anden gæld, kortfristet 1522 1365 1395 1435 

Pensionsforpligtelser 391 327 131 172 

Anden gæld, langfristet 73 48 29 454 

Driftsforpligtelser i alt 4723 4512 3356 3750 

     
Netto driftsaktiver 15.347 14.499 17.537 16.551 

     
Finansielle forpligtelser     

Gæld til realkreditinstitutter, 

langfristet 

155 137 30 515 

Gæld til realkreditinstitutter, 

kortfristet 

14 14 6 7 

Kreditinstitutter i øvrigt, langfristet 5398 4249 3661 1982 

Kreditinstitutter i øvrigt, kortfristet 5033 3855 1855 698 

Kapitaliserede leasing forpligtelser 36 32 35 31 

Mellemtotal 10.636 8.287 5.587 3.233 

     
Finansielle aktiver     

Likvidebeholdninger -94 -190 -190 698 

Netto finansielle forpligtelser 10.542 8.097 5.397 3.931 

Minioritetsinteresser 113 144 6 7 

Egenkapital 4.805 6.402 12.140 12.620 
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Bilag 5: 

Reformuleret Egenkapitalopgørelse 

 s.48 s.58  

 2006/07 2007/08 2008/09 

Egenkapital primo 4579 6359 12328 

    
Transaktioner med ejere    

Kapitalindskud 1 6 0 

Betalt udbytte -360 -422 -383 

Køb af egne aktier -123 -542 0 

Salg af egne aktier 87 30 0 

Egenkapitalbaserede aktieaflønning 12 19 28 

Netto transaktion med ejere -383 -909 -355 

    
Totalindkomst:    

Åretsresultat af fortsættende aktiviteter 940 770 131 

Åretsresultat af ophørende aktiviteter 139 529 -59 

Korrektioner til årets resultat 1079 1299 72 

    
Valutakursregulering af udenlandske 

tilknyttede- og associerede virksomheder 

-428 -344 527 

Valutaafdækning af nettoinvesteringer i 

associerede virksomheder, efter skat 

0 2 0 

Valutaafdækning af nettoinvesteringer i 

dattervirksomheder, efter skat 

10 6 0 

Sikring af fremtidige transaktioner, årets -83 -13 -278 
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bevægelse 

Realiseret sikring af fremtidige 

transaktioner overført til nettoomsætning 

-14  -96 

Aktuarmæssige gevinster og tab 32 -20 -89 

Ændringer i udskudt skat af aktuarmæssige 

gevinster og tab 

0 6  

Skat af egenkapitalbevægelser 11 39 55 

Øvrige egenkapitalreguleringer 2 -23 -24 

Totalindkomst 609 952 167 

 226 43 -188 

Egenkapitalultimo fra balance 48

05 

64

02 

1214

0 

Egenkapitalultimo fra denne opgørelse 4805 6402 12140 

 
 
 
 
 
 
 

Bilag 6: 

mio.kr.           

    2006/

07 

2007/

08 

2008/

09 

2009/

10 

Omsætning       

12.06

3  

    

12.21

9  

    

12.99

1  

    

13.70

6  

  Genencor       

3.497  

      

3.654  

      

4.065  

      

4.553  

  Sweeteners       

1.805  

      

1.652  

      

1.495  

      

1.419  

  Enablers       

5.078  

      

5.134  

      

5.544  

      

5.691  

  Cultures                         
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1.682  1.779  1.917  2.072  

I alt omsætning     

13.62

3  

    

12.21

9  

    

13.02

1  

    

13.73

5  

Produktionsomkostninger      

(8.491

) 

     

(5.944

) 

     

(7.324

) 

     

(7.661

) 

Salgs og distributionsomkostninger      

(1.607

) 

     

(1.870

) 

     

(2.301

) 

     

(2.476

) 

Administrationsomkostninger        

(798) 

       

(772) 

       

(922) 

       

(936) 

Forsknings- og 

udviklingsomkostninger 

         

(773) 

       

(661) 

       

(743) 

       

(884) 

            

EBITDA         

2.130  

      

2.192  

      

1.931  

      

1.778  

Afskrivninger og nedskrivninger        

(720) 

       

(682) 

     

(1.330

) 

     

(1.519

) 

            

EBIT         

1.410  

      

1.510  

         

601  

         

259  

            

            

Skat på salg         

  Rapporeret 

skatteomkostning 

       

(409) 

       

(433) 

       

(250) 

       

(197) 

  Skattefordel på netto 

finansielleomkostninger 

         

361  

          

50  

          

17  

          

38  

  Skat allokeret til andet 

driftsoverskud 

          

60  

          

54  

          

(4) 

          

(6) 

Skat af driftresultat           

13  

       

(329) 

       

(237) 

       

(165) 

Driftsresultat fra salg efter skat       

1.423  

      

1.181  

         

365  

          

95  



Værdiansættelse og analyse Cand.Merc.FIR Morten Elkjær 
af synergier Copenhagen Business School  

 Side 91 af 98

            

            

Andre driftsindtægter          

128  

         

168  

          

65  

          

50  

Andre driftsudgifter          

(92) 

         

(40) 

         

(59) 

         

(54) 

Aktiebaseret aflønning           

21  

          

42  

         

(15) 

         

(54) 

Anden totalindkomst før skat           

57  

         

170  

          

(9) 

         

(58) 

Skat af anden totalindkomst          

(14) 

         

(43) 

            

2  

          

15  

Anden totalindkomst efter skat           

43  

         

128  

          

(7) 

         

(44) 

            

Dirty surplus poster         

Valutakursregulering af dattervirksomheder        

(248) 

       

(344) 

         

527  

         

187  

Regulering af sikringsinstrumenter          

(97) 

         

(13) 

       

(374) 

         

(13) 

Aktuarmæssige gevinster og tab på pensioner           

32  

         

(20) 

         

(89) 

         

(32) 

Andet               

-  

            

-  

          

(2) 

            

3  

Andel af resultat i joint ventures             

-  

            

-  

         

(46) 

         

(65) 

Ændringer i udskudt skat af aktuarmæssige 

gevinster og tab 

          

11  

          

39  

          

55  

            

-  

Skat af egenkapitalbevægelser             

2  

         

(23) 

         

(24) 

            

-  

Øvrige egenkapitalreguleringer             

2  

         

(23) 

         

(24) 

            

-  

Anden total indkomst før skat        

(298) 

       

(384) 

          

23  

          

80  

Skat af anden totalindkomst           

75  

          

96  

          

(6) 

         

(20) 
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Anden totalindkomst efter skat        

(224) 

       

(288) 

          

17  

          

60  

Driftsresultat efter skat       

1.242  

      

1.020  

         

375  

         

111  

            

            

Finansielle indtægter        

(939) 

         

611  

      

1.062  

         

523  

Finansielle omkostninger        

(506) 

       

(812) 

     

(1.130

) 

       

(675) 

Netto finansielle omkostninger før skat      

(1.445

) 

       

(201) 

         

(68) 

       

(152) 

Skat af nettofinansielle 

omkostnigner 

           

361  

          

50  

          

17  

          

38  

Netto finansielle 

omkostninger efter skat 

       

(1.084

) 

       

(151) 

         

(51) 

       

(114) 

            

Koncernresultat             

-  

            

-  

            

-  

            

-  

Minioritetsinteressers andel af koncernresultatet             

-  

            

-  

            

-  

            

-  

Totalindkomst          

158  

         

870  

         

324  

          

(3) 
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Bilag 7: 

 

mio.kr.           Budget 

periode 

      

Omsætning 2006

/07 

2007

/08 

2008

/09 

2009

/10 

201

0/11 

201

1/12 

201

2/13 

201

3/14 

201

4/15 

  Genencor       

3.49

7  

      

3.65

4  

      

4.06

5  

      

4.55

3  

    

5.09

9  

    

5.66

0  

    

6.22

6  

    

6.72

4  

    

7.19

5  

    26% 30% 31% 33% 34% 35,3

% 

36,3

% 

36,9

% 

37,5

% 

  Sweeteners       

1.80

5  

      

1.65

2  

      

1.49

5  

      

1.41

9  

    

1.47

6  

    

1.52

0  

    

1.56

6  

    

1.59

7  

    

1.62

9  

    13% 14% 11% 10% 9,9

% 

9,5

% 

9,1

% 

8,8

% 

8,5

% 

  Enablers       

5.07

8  

      

5.13

4  

      

5.54

4  

      

5.69

1  

    

6.03

2  

    

6.39

4  

    

6.71

4  

    

7.05

0  

    

7.33

2  

    37% 42% 43% 41% 40,5

% 

39,9

% 

39,1

% 

38,7

% 

38,2

% 
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  Cultures       

1.68

2  

      

1.77

9  

      

1.91

7  

      

2.07

2  

    

2.27

9  

    

2.46

2  

    

2.65

8  

    

2.84

5  

    

3.04

4  

    12% 15% 15% 15% 15,3

% 

15,3

% 

15,5

% 

15,6

% 

15,9

% 

I alt omsætning     

13.6

23  

    

12.2

19  

    

13.0

21  

    

13.7

35  

   

14.8

87  

   

16.0

36  

   

17.1

65  

   

18.2

16  

   

19.2

00  

Produktionsomkostninger      

(8.49

1) 

     

(5.94

4) 

     

(7.32

4) 

     

(7.66

1) 

   

(8.3

67) 

   

(9.0

82) 

   

(9.7

95) 

 

(10.

474) 

 

(11.

122) 

  Andel af omsætning 62% 49% 56% 56% 56,2

% 

56,6

% 

57,1

% 

57,5

% 

57,9

% 

Salgs og distributionsomkostninger      

(1.60

7) 

     

(1.87

0) 

     

(2.30

1) 

     

(2.47

6) 

   

(2.7

48) 

   

(3.0

29) 

   

(3.3

16) 

   

(3.5

97) 

   

(3.8

74) 

  Andel af omsætning 12% 15% 18% 18% 18,5

% 

18,9

% 

19,3

% 

19,7

% 

20,2

% 

Administrationsomkostninger        

(798) 

       

(772) 

       

(922) 

       

(936) 

   

(1.0

79) 

   

(1.2

31) 

   

(1.3

91) 

   

(1.5

55) 

   

(1.7

21) 

  Andel af omsætning 6% 6% 7% 7% 7,2

% 

7,7

% 

8,1

% 

8,5

% 

9,0

% 

Forsknings- og 

udviklingsomkostni

nger 

         

(773) 

       

(661) 

       

(743) 

       

(884) 

     

(744

) 

     

(802

) 

     

(858

) 

     

(911

) 

     

(960

) 

  Andel af omsætning 6% 5% 6% 6% 5,0

% 

5,0

% 

5,0

% 

5,0

% 

5,0

% 

EBITDA         

2.13

0  

      

2.19

2  

      

1.93

1  

      

1.77

8  

    

1.94

9  

    

1.89

2  

    

1.80

4  

    

1.68

0  

    

1.52

3  

    16% 18% 15% 13% 13% 12% 11% 9% 8% 

Afskrivninger og 

nedskrivninger 

         

(720) 

       

(682) 

     

(1.33

0) 

     

(1.51

9) 

   

(1.1

17) 

   

(1.2

03) 

   

(1.2

87) 

   

(1.3

66) 

   

(1.4

40) 

    5% 6% 10% 11% 7,5

% 

7,5

% 

7,5

% 

7,5

% 

7,5

% 

EBIT         

1.41

0  

      

1.51

0  

         

601  

         

259  

       

832  

       

690  

       

517  

       

314  

        

83  

    10% 12% 5% 2% 6% 4% 3% 2% 0% 

                      

Skat på salg                   

  Rapporeret 

skatteomkostning 

       

(409) 

       

(433) 

       

(250) 

       

(197) 
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  Skattefordel på netto 

finansielleomkostninge

r 

         

361  

          

50  

          

17  

          

38  

          

  Skat allokeret til andet 

driftsoverskud 

          

60  

          

54  

          

(4) 

          

(6) 

          

-  

          

-  

          

-  

          

-  

          

-  

Skat af driftresultat           

13  

       

(329) 

       

(237) 

       

(165) 

     

(208

) 

     

(172

) 

     

(129

) 

       

(78) 

       

(21) 

  Skatteprocent 25% 125

% 

225

% 

325

% 

25% 25% 25% 25% 25% 

Driftsresultat fra salg efter skat       

1.42

3  

      

1.18

1  

         

365  

          

95  

       

624  

       

517  

       

388  

       

235  

        

62  

                      

                      

                      

                      

Driftsaktiver                   

Goodwill       

7.77

7  

      

7.36

8  

      

7.53

8  

      

6.99

6  

    

7.52

8  

    

7.75

3  

    

7.98

6  

    

8.22

6  

    

8.47

2  

  Andel af driftsaktiver 39% 39% 36% 34% 36% 36% 36% 36% 36% 

Øvrige immaterialle aktiver          

751  

         

899  

         

906  

         

834  

       

836  

       

861  

       

887  

       

914  

       

941  

  Andel af driftsaktiver 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Grunde og bygninger       

1.84

9  

      

1.59

9  

      

1.93

0  

      

2.04

8  

    

2.30

0  

    

2.36

9  

    

2.44

0  

    

2.51

3  

    

2.58

9  

  Andel af driftsaktiver 9% 8% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 

Produktionsanlæg og maskiner       

2.93

8  

      

2.68

2  

      

2.50

7  

      

2.59

3  

    

2.50

9  

    

2.58

4  

    

2.66

2  

    

2.74

2  

    

2.82

4  

  Andel af driftsaktiver 15% 14% 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar          

222  

         

208  

         

290  

         

266  

       

209  

       

215  

       

222  

       

228  

       

235  

  Andel af driftsaktiver 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Forudbetaling og Leasede anlæg          

374  

         

443  

         

629  

         

476  

       

501  

       

516  

       

531  

       

547  

       

563  

Kapitalandele i associerede virksomheder             

7  

            

6  

            

-  

            

-  

          

3  

          

3  

          

4  

          

4  

          

4  

Kapitalandele i joint ventures             

-  

            

-  

          

36  

          

69  

        

27  

        

28  

        

29  

        

30  

        

31  

Andre kapitalandele og værdipapirer           

79  

          

23  

          

21  

          

17  

        

36  

        

38  

        

39  

        

40  

        

41  

Pensionsaktiver                                                                                 
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84  65  58  65  71  73  75  77  80  

Udskudte skatteaktiver          

123  

          

81  

         

246  

         

133  

       

152  

       

156  

       

161  

       

166  

       

171  

Varebeholdninger       

3.06

4  

      

2.58

9  

      

2.99

3  

      

2.57

5  

    

2.92

7  

    

3.01

5  

    

3.10

6  

    

3.19

9  

    

3.29

5  

  Andel af driftsaktiver 15% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 

Andre tilgodehavender          

197  

         

215  

         

551  

         

915  

       

489  

       

504  

       

519  

       

535  

       

551  

Forudbetalinger for varer           

31  

          

16  

            

5  

            

5  

        

15  

        

15  

        

16  

        

16  

        

17  

Tilgodehavender fra salg        

1.90

0  

      

2.08

3  

      

2.26

8  

      

2.48

8  

    

2.50

9  

    

2.58

4  

    

2.66

2  

    

2.74

2  

    

2.82

4  

  Andel af driftsaktiver 9% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Periodeafgrænsningsposter           

47  

          

92  

         

140  

         

108  

       

101  

       

104  

       

107  

       

110  

       

113  

Andre tilgodehavender          

506  

         

520  

         

249  

         

576  

       

482  

       

497  

       

512  

       

527  

       

543  

Tilgodehavender fra ophørt salg             

-  

            

-  

         

396  

            

-  

       

103  

       

106  

       

109  

       

113  

       

116  

Driftslikviditet          

121  

         

122  

         

130  

         

137  

       

133  

       

137  

       

141  

       

145  

       

150  

Driftsaktiver i alt     

20.0

70  

    

19.0

11  

    

20.8

93  

    

20.3

01  

   

20.9

10  

   

21.5

37  

   

22.1

84  

   

22.8

49  

   

23.5

34  

  Rigtig            

20.9

33  

   

21.5

61  

   

22.2

07  

   

22.8

74  

   

23.5

60  

  Forskel                

(23) 

       

(23) 

       

(24) 

       

(25) 

       

(25) 

                      

Driftforpligtelser                   

Selskabsskat           

51  

         

237  

          

47  

         

209  

       

127  

       

129  

       

131  

       

132  

       

134  

Leverandørgæld       

1.12

6  

      

1.06

0  

         

638  

         

834  

       

875  

       

889  

       

902  

       

915  

       

929  

  Andel af 

driftforpligtelser 

24% 23% 19% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 

Andre hensatte forpligtelser, langfristet          

278  

         

119  

         

141  

         

131  

       

156  

       

158  

       

161  

       

163  

       

165  

Udskudt skat       

1.15

1  

      

1.11

6  

         

819  

         

479  

       

685  

       

695  

       

706  

       

716  

       

727  
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  Andel af 

driftforpligtelser 

24% 25% 24% 13% 18% 18% 18% 18% 18% 

Periodeafgrænsningsposter           

34  

          

68  

            

5  

            

4  

        

26  

        

26  

        

27  

        

27  

        

27  

Andre hensatte forpligtelser, kortfristet           

97  

         

172  

         

151  

          

32  

       

105  

       

107  

       

108  

       

110  

       

112  

Anden gæld, kortfristet       

1.52

2  

      

1.36

5  

      

1.39

5  

      

1.43

5  

    

1.37

0  

    

1.39

1  

    

1.41

2  

    

1.43

3  

    

1.45

4  

  Andel af 

driftforpligtelser 

32% 30% 42% 38% 36% 36% 36% 36% 36% 

Pensionsforpligtelser          

391  

         

327  

         

131  

         

172  

       

238  

       

241  

       

245  

       

249  

       

252  

Anden gæld, langfristet           

73  

          

48  

          

29  

         

454  

       

141  

       

143  

       

145  

       

147  

       

149  

Driftsforpligtelser i alt       

4.72

3  

      

4.51

2  

      

3.35

6  

      

3.75

0  

    

3.80

6  

    

3.86

3  

    

3.92

1  

    

3.98

0  

    

4.04

0  

  Rigtig               

3.77

9  

    

3.83

6  

    

3.89

3  

    

3.95

1  

  Forskel                   

85  

        

86  

        

87  

        

88  

                      

Nettodriftsaktiver     

15.3

47  

    

14.4

99  

    

17.5

37  

    

16.5

51  

   

17.1

04  

   

17.6

74  

   

18.2

62  

   

18.8

69  

   

19.4

95  

Ændring n/a          

848  

     

(3.03

8) 

         

986  

     

(553

) 

     

(570

) 

     

(588

) 

     

(607

) 

     

(626

) 

                      

Frit cash flow  n/a           

333  

      

3.40

2  

       

(891) 

    

1.17

7  

    

1.08

8  

       

976  

       

842  

       

688  
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Bilag 8: 

Peer 

Group 

Pri

ce 

Earni

ngs 

EBIT

DA 

EV Sal

es 

Deb

t 

Shar

es 

EPS P/

E 

P/Sa

les 

EV/EBI

TDA 

EV/S

ales 

Debt

/EV 

Chr. 

Hansen 

13,

5 

19,2 161,

9 

139

2,6 

575

,5 

474,

5 

135 0,1422

2222 

94,

92 

3,17 8,60 2,42 0,34 

Novozy

mes 

761

,5 

13490 2796 202

90 

972

4 

346 600 22,483

3333 

33,

87 

46,99 7,26 2,09 0,02 

Tate & 

Lyle 

5,1

1 

190 298 156

7 

350

6 

814 466 0,4077

2532 

12,

53 

0,68 5,26 0,45 0,52 

Kerry 

Group 

24,

97 

324,2 618,

6 

325

8,1 

496

0 

111

1,9 

175 1,8525

7143 

13,

48 

0,88 5,27 0,66 0,34 

ABF 11,

5 

819 1200 830

3 

101

67 

816 794 1,0314

8615 

11,

15 

0,90 6,92 0,82 0,10 

DSM 42,

61 

525 1278 699

0 

905

0 

-108 166 3,1626

506 

13,

47 

0,78 5,47 0,77 -0,02 

Danisco

700 

700 2590 1778 163

49 

137

06 

165

51 

47 55,106

383 

12,

70 

2,40 9,20 1,19 1,01 

Danisco

530 

530 2590 1778 835

9 

137

06 

165

51 

47 55,106

383 

9,6

2 

1,82 4,70 0,61 1,98 

 
 


