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Executive summary 

The purpose of this thesis was to determine the fair value of Chr. Hansen Holding A/S on 

November 3th 2010, and on that basis decide whether the share is worth buying or selling. 

In order to obtain this thesis it was necessary to understand Chr. Hansen’s business platform 

and the competitive surroundings in which the company has its ongoing business. This strategic 

analysis was conducted on behalf of the company’s three divisions, which together created the 

overall foundation for Chr. Hansen’s future opportunities in the market for food ingredients. In 

general the strategic analysis concludes that Chr. Hansen have good prospects and furthermore 

possesses some competitive advantages in terms of knowhow, the science-platform and high 

entrance barriers especially. 

The strategic part was followed by a financial analysis that had the intention to provide an 

overview of Chr. Hansen’s performance empirically. The Financial analysis found that Chr. 

Hansen in the last five year has been improving their profitability significantly. In Each year 

during PAI Partners ownership Chr. Hansen’s key account figures has improved continuously.  

Based on the historical performance and the strategic analysis, a DCF-valuation and EVA-

valuation was carried out, in order to determine the fair value of Chr. Hansen. 

The capital value-based models were complemented with a relative valuation, in which the 

multiples EV/EBITDA and P/E were used to give an additional indicative share price.   

In light of the aforementioned analysis Chr. Hansen were valued by the DCF and the EVA model 

to have a share price of DKK 134, which was relatively high compared to the relative valuation.  

Eventually the initial price estimate were exposed to a sensitivity analysis in terms of change in 

Chr. Hansen’s key valuedriver’s which concluded that the fair value of Chr. Hansen’s share price 

should be somewhere in range of DKK 93 and DKK 155.  

On the date of this valuation the closing price of the stock was DKK 112, why conclusively this 

valuation is given a buy-recommendation. 
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1 Kapitel – Indledning 

1.1 Indledning 

Fødevareingredienser spiller en stor rolle for mennesket i dagligdagen. Arbejdet på at forbedre 

fødevareingredienser er derfor i menneskehedens generelle interesse.  

Siden opstarten i 1874, da Chr. Hansen kun arbejdede med osteløbe, er produktporteføljen 

udviklet betydeligt, og består i dag af flere produkter indenfor Cultures & Enzymes, Health & 

Nutrition og Colors & Blends. 

I forhold til værdiansættelsen giver dette en interessant indgangsvinkel, da produkterne ikke 

skal vurderes under ét men snarere som selvstændige produkter, som hver især bidrager til 

værdien i Chr. Hansen.  

Argumenterne for at vælge Chr. Hansen til denne værdiansættelse er flere. Et af de mere 

tungtvejende argumenter er selvfølgelig børsintroduktionen, som fandt sted primo juni 2010, 

hvilket i sig selv gør værdiansættelsen relevant.  

At værdiansætte en i forvejen børsnoteret virksomhed giver i kraft af aktiekursen tit en indikativ 

værdi for virksomheden, hvilket kan fjerne lidt af ”spændingen” ved værdiansættelsen.  

Et andet argument er, at der kan være tendens til at IPO´s giver anledning til en underkurs på 

virksomhedernes udbudte aktier. I kraft af Chr. Hansens korte tid på børsen kan der 

argumenteres for, at markedets indikative værdi er marginalt lavere end, hvad virksomheden 

ville havde været handlet til hvis den havde været børsnoteret længe.  

Dette stiller større krav til værdiansættelsen, da sparringen med den fastsatte pris på markedet 

er af mere sparsom karakter. 

Det seneste årti har fødevarer været genstand for megen debat, og ofte bliver føden indirekte 

tilskrevet flere såkaldte livsstilssygdomme som eksempelvis fedme og allergi.  
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Chr. Hansen har i blandt sine mange produkter i deres produktportefølje, produkter som 

forsøger at bekæmpe disse. Disse Livsstilssygdomme oplever i disse år høj vækst, hvilket i 

værdiansættelsesøjemed skærper interessen og ikke mindst kravene til de fremtidige estimater.  

Ud fra et rent idealistisk synspunkt er Chr. Hansen højaktuel. Bæredygtighed og fokus på det 

naturlige er blevet trendy, hvilket tilmed øger interessen for virksomheden som i sidste ende 

gør en værdiansættelse af Chr. Hansen spændende. 

 

1.2 Problemstilling 

Da Chr. Hansen d. 3. juni 2010 blev optaget på NASDAQ OMX Copenhagen, var der tale om et 

comeback. I en periode på godt fem år var Chr. Hansen afnoteret på børsen, som følge af 

kapitalfonden PAI Partners opkøb af virksomheden i 2005. 

I denne periode undergik Chr. Hansen store forandringer i forsøg på at optimerer virksomheden. 

Produkter som lå uden for kerneområdet samt andre mindre profitable områder blev frasolgt, 

og Chr. Hansen kørte således en mere fokuseret strategi. 

Kapitalfondes ejerskab har historisk set altid været genstand for megen diskussion. Kritiske 

røster hævder, at de på samfundsniveau udhuler værdi i kraft af den aggressive gearing 

hvorimod de mere positive hævder, at deres store fokus på værdiskabelse er positivt. 

Denne problemstilling gør det interessant at se, hvilken indvirkning kapitalfondens femårige 

ejerskab har haft på Chr. Hansen.  

Er grundlaget for at kunne generere indtjening i fremtiden til stede eller har det store fokus på 

at ”trimme” virksomheden gjort, at eksempelvis forskning og udvikling ikke kan forsyne Chr. 

Hansen med en bæredygtig pipeline?  
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1.2.1 Problemformulering 

Til at besvare ovennævnte problemstilling er følgende hovedspørgsmål formuleret: 

• ”Hvilken anbefaling bør foreligge på Chr. Hansen Holding A/S efter udgivelse af 

årsregnskab d. 3. November 2010”? 

 

Nedenfor er tre underspørgsmål formuleret, som har til hensigt at understøtte besvarelsen af 

dette hovedspørgsmål: 

1. Hvilke faktorer kunne tænkes at påvirke Chr. Hansens indtjeningsmuligheder? 

 

2. Hvordan har den regnskabsmæssige udvikling været for Chr. Hansen fra 2006-2010? 

 

3. Hvad er den teoretiske pris på Chr. Hansen udregnet ved brug af kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodeller, samt hvordan stemmer denne overens med relative 

værdiansættelsesmodeller? 
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1.3 Metode- og modelvalg 

1.3.1 Metodevalg  

Dette afsnits formål er at beskrive hvordan der svares på førnævnte problemstilling. For at 

besvare problemformuleringen er kandidatafhandlingen primært opdelt i følgende tre dele:  

1. Strategisk- og regnskabsmæssig analyse 

2. Prognose 

3. Værdiansættelse 

Første del skaber fundamentet for prognosen og værdiansættelsen. Gennem online medier og 

artikler, statistisk materiale, analyser samt informationer fra Chr. Hansen i form af hjemmeside, 

prospekt og regnskaber, vil der blive svaret på denne del.  

Den indsamlede information vil munde ud i de strategiske og regnskabsanalytiske modeller. 

Metodisk tilstræbes størst mulig objektivitet i de forskellige analyser, men det kan ikke afvises 

at visse synspunkter eller informationer indeholder subjektive vurderinger.  

Prognosen er anden del, og vil afspejle udviklingen i den overstående empiri. Det vurderes 

særdeles vigtigt, at denne del af kandidatafhandling har realismen for øje. Ingen branche har 

hidtil præsteret et overnormalafkast på lang sigt, hvorfor estimaterne i terminalperioden ikke 

bør være urealistiske høje.   

Den tredje og sidste del er selve værdiansættelsen, der beregnes af budgetterede estimater fra 

prognosen. Ud fra værdiansættelsen beregnes et base case værdiestimat, som efterfølgende 

testet i en følsomhedsanalyse. Med afsæt i denne følsomhedsanalyse kan der herefter gives et 

realistisk interval hvori værdien af Chr. Hansen aktien burde handles i.  

Gennem kandidatafhandlingens analyser og vurderinger kan det til sidst konkluderes, hvilken 

anbefaling der bør foreligge på Chr. Hansen Holding A/S. 
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1.3.2 Modelvalg 

Medtagede modeller i denne kandidatafhandling bruges i den strategiske og regnskabsmæssige 

analyse. Herudover bruges værdiansættelsesmodeller i selve værdiansættelsen. Forklaring af 

udvalgte modeller fremgår herunder: 

Den strategiske analyse starter med PEST analysen. Ved at indsætte konkret empiri, for de fire 

faktorer i PEST analysen (politiske, økonomiske, sociologiske og teknologiske) forenkles 

forståelsen på overordnet niveau. Ved at analysere disse fire faktorer vurderes det, hvordan 

disse makroøkonomiske forhold påvirker Chr. Hansen. 

Efterfølgende benyttes Porters Five Forces til at analyse konkurrenceintensiteten i 

fødevarebranchen branche på brancheniveau. De fire aspekter: Leverandørernes - og kundernes 

forhandlingsstyrke, branchen adgangsbarrierer samt truslen fra substituerende produkter 

tilsammen bidrager til en vurdering af den samlede konkurrenceintensitet. 

Dernæst vil en værdikædeanalyse lokalisere Chr. Hansens ressourcer og kompetencer. Denne 

del af den strategiske analyse skal vurdere, hvilke aspekter der driver værdien i processen frem 

mod slutproduktet. 

BCG modellen er medtaget for at analysere, hvordan Chr. Hansen produktportefølje står rustet i 

forhold til at generere indtjening i fremtiden. Analysen koncentrerer sig om, hvor i 

produktlivscyklussen Chr. Hansens forskellige produkter befinder sig og definerer således Chr. 

Hansens produkter i forretningsdivisionerne.  

Disse strategiske analyser vil blive sammenfattet i en SWOT, som giver et overblik over 

virksomhedens strategiske situation. 

I regnskabsanalysen vil Dupont-modellen blive anvendt. Modellen har til hensigt at 

dekomponere indtjening i et drifts- og finansieringsperspektiv. Dette gøres da værdiansættelsen 

udelukkende skal bero på driften, hvorfor en opdeling i drift og finansiering analytisk er at 

foretrække. 
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Til selve værdiansættelsen bruges vil de kapitalværdibaserede modeller Discounted Cash Flow 

(DCF) og Economic Value Added (EVA). Værdiansættelsen opbygges af prognosen, som består af 

en otteårig budgetperiode samt en terminalperiode. I terminalperioden antages det, at Chr. 

Hansen har nået en såkaldt ”steady state” hvorfor væksten er konstant, og 

prognoseforudsætningerne forbliver uændret. 

Supplerende vil DCF og EVA modellerne blive ledsaget af en relativ værdiansættelse, som ved 

hjælp af multiplerne EV/EBITDA og P/E vurderer realismen i værdiansættelsen.  

 

1.4 Afgrænsning 

For at gøre værdiansættelsen mest korrekt er opgaven afgrænset fra, at omhandle Chr. Hansens 

frasolgte virksomheder i, hvorfor effekter heraf, er fratrukket i regnskabsanalysen. 

Regnskabsanalysen afgrænser sig til, at omhandle udviklingen mellem regnskabsårene 

2005/2006 og 2009/2010. Motivet for denne valgte periode er flere, men hovedsagelig fordi 

2005/2006 var første regnskabsår under PAI Partners ledelse, hvorfor der kan argumenteres for 

at der er kontinuitet i ledelsen strategiske beslutninger. 

Afsnit 3.1.1.2 – Verserende retssager mod Chr. Hansen, vil ikke blive analyseret specielt dybt. 

Det anerkendes at de verserende retssager udgør en reel risiko for Chr. Hansen, men hvorvidt 

den juridiske holdbarhed i tvisten er begrundet eller ej, afgrænser denne værdiansættelse fra at 

tage stilling til.  
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1.5 Den valgte struktur for opgaven 

Figur 1.1 - Opgavens struktur 
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2 Kapitel – Præsentation af Chr. Hansen 

Følgende afsnit har til hensigt at give læseren en præsentation af Chr. Hansen for derved, at 

kunne danne sig et bedre overblik af virksomheden. Følgende af Chr. Hansens forhold vil blive 

beskrevet forholdsvis kortfattet:  

1. Historie 

2. Ejerforhold 

3. Bestyrelse og Direktionen 

4. Organisationen 

5. Produkter 

6. Markeder 

7. Økonomi  

8. Vision, Værdier og Arbejdspolitikker 

 

2.1 Historie 

Chr. Hansen blev grundlagt i 1874, da Christian Ditlev Ammentorp Hansen åbnede sin første 

osteløbefabrik. Forud for denne tid havde Chr. Hansen i forbindelse med sine studier opdaget, 

hvordan osteløbeenzymet kunne udtrækkes fra kalvemaver.  

Osteløbe (mejerienzym) er en essentiel ingrediens i osteproduktion, da det får mælk til at 

koagulere. Flere års søgen efter en standardiseret osteløbe, havde gjort det svært at indtræde i 

den industrielle tidsalder som oste producent.  

Det vakte derfor stor begejstring da Chr. Hansen lancerede hans nye produkt, som på dette 

tidspunkt var et produkt af nyskabende og banebryderne forskning.  

Mejerienzymer udgjorde hele Chr. Hansens forretningsgrundlag indtil 1883, hvor 

produktporteføljen blev udvidet til også at inkludere mælkekulturer. Mælkekulturer blev brugt 

til produktion af yoghurt og gav Chr. Hansen fornyet energi til den, i forvejen, store ekspansion. 

Mejerienzymer og mælkekulturer var herefter de eneste produkter i Chr. Hansens forretning 

indtil 1970, hvor forretningsfilosofien blev mere præget af en diversifikationstankegang. Før 

denne periode havde Chr. Hansen udelukkende etableret og konsolideret sig på nye og 

eksisterende markeder med sine to ovennævnte produkter.  
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Diversifikationen var drevet af opkøb, Joint venture og organisk vækst. Væksten betød at Chr. 

Hansens produktportefølje blev udvidet til også at inkludere lægemidler, probiotika, naturlige 

farver og funktionelle blandingsingredienser. 

I 1991 købte Lundbeckfonden aktiemajoriteten i Chr. Hansen Holding og reorganiserede 

virksomheden i to kerneforretningsområder: ALK Abello (lægemidler) og Chr. Hansen 

(fødevareingredienser).  Denne konstellation forblev indtil 2004 hvor virksomheden valgte at 

frasælge ALK Abello således at Chr. Hansen Holding udelukkende bestod af 

fødevareingredienser. 

I Juli 2005 købte den franske kapitalfond PAI Partners Chr. Hansen. Købsprisen for hele Chr. 

Hansen Holding var på 8,2 mia. DKK og efter erhvervelsen afnoterede kapitalfonden selskabet 

på fondsbørsen.   

Efterfølgende har selskabet undergået store investeringsmæssige forandringer og skabt en solid 

platform for selskabets kernekompetencer. Kort fortalt har PAI Partners trimmet virksomheden 

og har på alle områder forbedret udviklingen i Chr. Hansen.  

Kulmination på flere års arbejde for kapitalfonden kulminerede i juni måned i indeværende år, 

hvor Chr. Hansen blev genintroduceret på den Københavnske fondsbørs. Introduktionen bestod 

af et salg af både gamle og nye aktier. Efter emissionsperioden blev PAI Partners totale ejerskab 

reduceret til lige over halvdelen, hvorfor de stadig besidder den kontrollerende aktiepost i Chr. 

Hansen. 

 

2.2 Ejerforhold 

Den 3. juni 2010 blev Chr. Hansen børsintroduceret efter fem års ejerskab af fonde, der blev 

forvaltet og rådgivet af PAI Partners. Aktierne er noteret som én aktieklasse hos NASDAQ OMX 

Copenhagen, med en styk størrelse på DKK 10 og et samlet antal aktier på 138.034.220 stk.  
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Chr. Hansen har opgjort at følgende aktionærer ejer mere end oplysningspligten, som skiller ved 

5%, per d. 3. november 2010: 

• Financiére star 1 – (Der forvaltes og rådgives af PAI partners) (55,6 %) 

• Blackrock – UK (5,9 %) 

Herudover besidder direktionen en samlet aktiepost svarende til 2,2 %. og det anslås at der er 

mere end 5.000 private investorer.  

Selskabets bestyrelse har foreslået en udbyttepolitik, som fremstilles for generalforsamlingen. 

Forslaget lyder på at bestyrelsen vil udlodde 30-40% af årets nettoresultat i udbytte fra og med 

regnskabsåret 2009/2010. 

 

2.3 Bestyrelse og Direktionen 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for tilsynet med direktionen og dermed selskabet. Chr. 

Hansens bestyrelse består af ni medlemmer, heraf tre partnere udvalgt af PAI Partners, tre 

uafhængige heriblandt bestyrelsesformanden Ole Andersen og tre medarbejdervalgte.  

Seks ud af de ni medlemmer er indtrådt i bestyrelsen efter 2009. Det længst siddende medlem 

er Frédéric Stévenin, næstformand, der er udpeget af PAI Partners og har siddet i bestyrelsen 

siden 2005.  

Chr. Hansens bestyrelse opererer efter anbefalingerne, der er udarbejdet af Komitéen for god 

selskabsledelse som er et oplysningskrav for optagelse på NASDAQ OMX.  

Den daglige ledelse foretages af selskabets direktion, der med sin erfaring har skabt en stærk 

organisation, med en høj grad af medarbejdertilfredshed1. Chr. Hansens ledelse vurderer, at 

dette er sket ved brug af gennemsigtige styringssystemer og styringsprocesser2. 

                                                        
1 Chr. Hansens årsregnskab 2010 
2 Chr. Hansens prospekt 
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Direktionen består af Direktør Lars Frederiksen, økonomichef Henning Jacobsen, der også er 

vicedirektør, samt fire andre vicedirektører. Disse varetager ledelsen for salget og de tre 

produktdivisioner.  

 

Figur 2.1 - Chr. Hansens direktion 

 

                              Kilde: Chr. Hansen3 

 

Chr. Hansens direktør Lars Frederiksen har været i organisationen siden 1980, hvor han blev 

ansat som marketingsassistent i USA. Senere blev han udnævnt som medlem af direktionen i 

1999 og i 2005 udnævnt som administrerende direktør for selskabet.  

Udover sin post som direktør i Chr. Hansen besidder han flere stillinger som direktions- og 

bestyrelsesmedlem i andre virksomheder. Sidstnævnte post har han besat i Dansk Industri siden 

2007 og hos Hedorf Holding A/S og Hedorfs fond har han været siden 2010.  

                                                        
3 http://www.chr-hansen.com/about_us/organization.html 
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Chr. Hansens virksomhed opererer globalt gennem to stabsfunktioner, tre produkt divisioner, 

en global sales division og en IT & Sourcing division. Disse divisioner oppebærer tilsammen 

synergier til den fælles teknologi- og salgsplatform.  

Direktionen har generelt medbragt ledererfaring fra ledende stillinger i andre virksomheder 

inden de tiltrådte Chr. Hansen.  

Tilsvarende bidrager alle med massiv erhvervsmæssig erfaring, da alle kommer med mindst 13 

års erfaring indenfor samme branche. Til trods for at direktionen har været ansat i branchen 

længe kommer de hver især med forskellig baggrund, hvorfor de på mange måder 

komplimenterer hinanden. 

 

2.4 Organisation 

Chr. Hansen opererer dagligt i tre produktdivisioner: Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og 

Colors & Blends, der hver opererer på globalt niveau.  Udover de tre produktdivisioner findes 

der Global Sales divisionen og IT & Sourcing divisionen, der begge understøtter de tre 

produktdivisioner.  

Chr. Hansens har repræsentationskontorer i ca. 140 lande der fungerer som salgs- og 

distributionskanaler. Derudover findes der datterselskaber i mere end 30 lande samt 19 

applikationscentre på fem kontinenter.  

Forsknings- og udviklingsfaciliteter er begrænset til Danmark og Frankrig, hvorimod deres 

produktionsanlæg findes i Asien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. 

Den 28. februar 2010 havde Chr. Hansen i alt 2.226 fuldtidsmedarbejdere, mod 2.216 året før. 

Af dem var omkring 305 fuldtidsmedarbejdere indenfor forskning og udvikling, hvor ca. 100 af 

disse er beskæftiget i Chr. Hansens applikationscentre.  

Hver af produktdivisionerne har sit eget specialiserede innovationsteam, som bringer 

produktionen tættere sammen med salgs- og markedsføringsaktiviteterne.  
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Cultures & Enzymes divisionen håndterer Chr. Hansens Strain-, Metrics-, Process- og Product & 

Application Platform. Disse teknologiplatforme har nogle af industriens største samlinger af 

mikrobielle stammer med mikroorganismer, der hidføres fra bakterier, gær eller svampe.  

Af de samlede 305 forsknings- og udviklingsmedarbejdere arbejder omkring 210 i Chr. Hansens 

Cultures & Enzymes division.  

Health & Nutrition divisionen håndterer Chr. Hansen probiotika Screening og Technology 

platform. Mange af deres produktudviklinger koordineres i tæt samarbejde med Cultures & 

Enzymes divisionen, da de bruger deres kernekompetencer inden for bakteriestammer.  

Af de samlede 305 forsknings- og udviklingsmedarbejdere arbejder omkring 35 i Chr. Hansens 

Health & Nutrition division. 

Colors & Blends divisionen håndterer Chr. Hansens Pigmentplatform og udvikler på 

kundeforespørgsler pigmenter eller farver til en bestemt fødevareapplikation. Af de samlede 

305 forsknings- og udviklingsmedarbejdere arbejder omkring 60 i Chr. Hansens Colors & Blends 

division. 

 

2.5 Produkter 

Chr. Hansens tre produktdivisioner opererer til dagligt selvstændig. Der findes dog produkter 

der overlappende produceres i produktdivisionerne, men for læserens skyld er 

produktbeskrivelserne opdelt i de tre produktdivisioner: Cultures & Enzymes, Health & Nutrition 

og Colors & Blends. 

Nedenfor er overordnet vist, hvilke produkter Chr. Hansen fremstiller. Der er ikke taget stilling 

til opdeling i produktdivisioner, da dette uddybes i de kommende afsnit. 
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Figur 2.2 - Chr. Hansens omsætning regnskabsår 2009/2010 opdelt i produkter 

 

                 Kilde: Chr. Hansens prospekt samt egen vurdering 

 

Ovenstående figur, giver et kort overblik af hvad Chr. Hansen producerer og sælger. Figuren er 

opdelt i produkter hvor det illustreres af den primære omsætning genereres af 

Fødevarekulturer, Farver, Mejerienzymer samt Probiotika.  

 

2.5.1 Cultures & Enzymes 

Cultures & Enzymes divisionens primære produkter er fødevarekulturer og mejerienzymer. 

Herudover producerer divisionen også kulturer til vin og kød. 

Kulturer benyttes til produktion af ost, fermenteret mælk (yoghurt, etc.), kød og vin. Kulturerne 

tilsættes oste- og yoghurtproduktionen for at skabe fortykningen af mælk, hvorimod de under 

kød- og vinproduktionen i højere grad har til formål at øge proceshastigheden og give større 

ensartethed.  

Under en fælles betegnelse er fødevarekulturer ingredienser, hvis funktion gør det lettere at 

styre processen mod slutproduktet. Kulturer bruges eksempelvis til at styre smag, konsistens og 

holdbarhed alt afhængigt af hvad kundens ønske er.  

40%
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Mejerienzymer medgår kun i osteproduktion og er kort fortalt et enzym, som får mælken til at 

skille i valle og ost. Processen er besværlig at kontrollere, da det er en kemisk proces drevet af 

naturlige kræfter. Chr. Hansens mejerienzymer tilsættes mælken så producenten i højere grad 

er i stand til at styre og standardisere produktionen hen imod slutproduktet. 

Desuden sælger divisionen probiotika til producenter af fermenteret mælk. Probiotika som 

hævdes at kunne tilføre positive sundhedsmæssige egenskaber til føde- og drikkevarer. 

Produktet probiotika vil blive uddybet under Health & Nutrition divisionens produkter.  

Af produktdivisionens mest kendte varemærker kan nævnes: DVS®-kulturer, CHY-MAX® og BB-

12®. Blandt divisionens mere perifere produkter kan eksempelvis nævnes testkits, men for 

udtømmende produktoversigt henvises til bilag 1. 

 

2.5.2 Health & Nutrition 

Probiotika fås i flere forskellige varianter og divisionen har valgt at sondre mellem produkter til 

mennesker og dyr. 

Til mennesker fremstiller og sælger Chr. Hansen probiotika til virksomheder, der arbejder med 

produkter til fordøjelse, immunforsvar og spædbørn. Divisionens produkter består af ni 

forskellige bakteriestammer, som alle hævdes at have en stabiliserende, opretholdende eller 

fremmende effekt på en sund tarmflora. 

Disse probiotiske produkter findes som pulverform, kapsler og tyggetabletter. Probiotiske 

produktløsninger kombineret med kostvejledning reducerer risikoen for diabetes under 

graviditet, forbedrer blodsukkerreguleringen og fremmer børns generelle sundhed4.  

Chr. Hansen har inde for denne division også et kvindehelseprodukt, hvis hensigt er at skabe 

balance i den naturlige vaginalflora. 

                                                        
4 Chr. Hansens årsrapport 2009/2010 
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Divisionens produkter til dyr består udelukkende af forskellige former for probiotika. Kød- og 

mælkeproducenter er i stigende omfang begyndt at bruge væksthormoner og antibiotika i deres 

produktion.  

Afledt diskuteres det tit hvorvidt denne produktionsform har en skadelig effekt på dyret og 

efterfølgende mennesket. Chr. Hansens probiotika er tiltænkt som et alternativ til 

væksthormoner og antibiotika. Probiotika giver forbedret vægtforøgelse, bedre foderudnyttelse 

og reducerer i sidste instans dødelighedsraten blandt dyrene. 

Uanset om der er tale om probiotika til mennesker eller dyr så forbedres immunforsvaret ved 

en sund tarmflora, hvilket naturligvis er positivt uagtet om der er tale om dyre- eller 

menneskevelfærd. 

Blandt divisionens mest kendte probiotiske varemærker er: Probio-Tec®, BioPlus2B® samt 

Gallipro®. Denne divisions udømmende produktoversigt kan ligeledes ses bilag 2. 

 

2.5.3 Colors & Blends 

Colors & Blends divisionen har specialiseret sig i at producere naturlige farveløsninger til føde- 

og drikkevareindustrien. Chr. Hansen udbyder hele farvespektret som tilsættes kosttilskud, 

mad- og drikkevarer så den visuelle opfattelse hos slutforbrugerne kan optimeres. 

Ud fra de primære farvegrupper: Carmin (rød til lilla), Authocyaniner (rød til violet), Annatto 

(varm gul til orange) og carotener (gul til orange) formulerer og blander Chr. Hansen 

kundespecifikke produktløsninger. 

Ydermere producerer divisionen funktionelle blandinger, som har til hensigt at forbedre 

kvaliteten og smagen af forarbejdede kødprodukter. 

Denne division udtømmende produktliste kan ses i bilag 3. 
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2.6 Markeder 

Chr. Hansens salgs- og distributionsnetværk betjener kunder i mere end 30 lande og sælger 

deres produkter i mere end 140 lande.  

Chr. Hansen fokuserer på salg af produkter fra de tre produktdivisioner. De områder Chr. 

Hansen opererer på er estimeret til at have en samlet markedsomsætning på mellem EUR 1.420 

og 1.620 mio.  

Regnskabsåret 2010 er Chr. Hansens bedste resultat til dato målt på omsætning. Omsætningen 

var på EUR 575,5 mio., hvilket svarer til at Chr. Hansen besidder omkring 1/3 af markedet. 

Geografisk set var omsætningen i regnskabsåret 2010 fordelt således, som understående figur 

viser: 

 

2.3 - Omsætning fordelt geografisk (2010) 

 

                 Kilde: Chr. Hansens årsrapport 2010 

 

Som det fremgår af figuren genererer Chr. Hansen ca. 75% af deres omsætning indenfor Europa 

og Nordamerika, hvilket naturligvis gør dem mere eksponeret over for markedsudsving på disse 

markeder.  

Uddybning af Chr. Hansens omsætning og markedsandele fremgår i afsnit 4.2.1.1 – Geografisk 

omsætningsudvikling. 
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2.7 Økonomi 

2.7.1 Hoved- og nøgletal 

For kort at give et overblik over Chr. Hansen finansielle situation er tabel 2.1 – Chr. Hansens 

hoved- og nøgletal indsat.  

Væsentligt er det at bemærke at regnskabsåret 2010 skiller sig ud, da Chr. Hansen d. 3. juni 

2010 blev børsnoteret. Dette har bevirket at kapitalstrukturen er blevet ændret markant.  

Hovedparten af den indbragte kapital ved aktieemissionen, efter fratræk for provisioner og 

gebyrer, blev brugt til at afhænde gæld. Denne refinansiering skabte en helt ny kapitalstruktur. 

 

2.1 – Chr. Hansens hoved- og nøgletal 

Main Figures (Reported) 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURm 2006 2007 2008 2009 2010 

Income statement           

Revenue 424,8  444,7  476,7  511,2  575,5  

Gross profit 177,8  203,4  229,0  242,1  285,1  

EBITDA before special items 97,4  120,0  141,6  154,9  161,9  

Profit / Loss -24,5  -12,8  43,8  -18,4  19,2  

Balance sheet           

Total assets 1.262,3  1.237,0  1.324,4  1.278,6  1.316,3  

Equity 101,1  81,9  125,2  93,8  545,7  

Net borrowings 1.161,2  1.155,1  1.199,3  1.184,8  770,6  

Non-current assets  1.065,6  1.048,9  1.065,9  1.056,9  1.076,5  

Key ratios           

Organic growth, % 7,2  9,4  9,8  10,0  12,0  

Gross margin, % 42,0  45,7  48,0  47,4  49,5  

EBITDA, % 21,0  25,1  28,0  29,4  28,1  

ROIC, % 5,0  7,0  9,0  10,0  12,0 

Avg. no. of employees 2.495  2.507  2.367  2.157  2.229  

                            Kilde: Chr. Hansens årsregnskab 2010 
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Ovenstående tabel er fra Chr. Hansens årsregnskab 2009/2010, og viser en generelt positiv 

udvikling over tid.  

Regnskabsanalysen vil formentlig ændre på nogle af disse nøgletal eftersom resultatopgørelse, 

balance og investeret kapital vil være korrigeret, så de derved kan anvendes til analytisk brug. 

Dette uddybes under regnskabsanalysen afsnit 4.1 – Reformulering. 

 

2.7.2 Børsnoteringens indflydelse på Chr. Hansens kreditfaciliteter 

Før Chr. Hansens introduktion på børsen havde ledelsen gjort sig overvejelser om en ændring af 

virksomhedens gæld. Ved børsintroduktionen blev ”de gamle kreditfaciliteter”, som bestod af 

Seniorkreditfaciliteter, mezzaninkreditfaciliteter og andre udeståender refinansieret. 

Kapitalindsprøjtningen fra de nyudstedte aktier samt optagelse af ny gæld, gjorde 

kapitalstrukturen mere egenkapitals betonet end før udstedelsen, hvor gælden var langt mere 

fremtrædende end egenkapitalen. 

Refinansieringen blev af ledelsen kaldt ”de nye kreditfaciliteter” og er som antydet ovenfor 

karakteriseret ved markant mindre finansiel gearing. 

 

2.8 Vision, Værdier og Arbejdspolitikker5 

Chr. Hansen ønsker dagligt at virksomheden skal ledes efter deres vision. For at der hver dag 

kan leves op til virksomhedens vision, har man indført værdier og arbejdspolitikker som følges 

dagligt.  

 

  

                                                        
5 Dette afsnit er udarbejdet ud fra Chr. Hansens hjemmeside: www.chr-hansen.com 
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2.8.1 Vision 

”Chr. Hansens vision er at forbedre kvaliteten af mad og sundhed”.  

Chr. Hansens vision udtrykker et løfte til markedet. De vil opfylde deres løfte gennem den måde 

de tænker og arbejder på: Se, Flytte og Nå: 

 

1. Se 

”Chr. Hansens virksomhed er baseret på viden og teknologi. SE handler om viden, 

indsigt og om at være til stede”. 

 

2. Flytte 

”Chr. Hansens virksomhed handler om beslutsomhed og evnen til at ændre og 

foretage ændringer”. 

 

3. Nå 

”Chr. Hansen definerer og når ambitiøse mål inden for innovation, partnerskaber og 

finansielle resultater. NÅ er deres vilje til og beslutsomhed for at nå opstillede mål og 

se fremad”. 
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2.8.2 Værdier 

Chr. Hansen beskriver sig selv som en virksomhed under konstant udvikling. De mener at mange 

ting i virksomheden kan ændre sig med tiden, men at deres grundlæggende værdier forbliver de 

samme.  

Deres værdier er baseret på virksomhedens grundlægger Christian Ditlev Ammentorp Hansen, 

men i en opdateret version, der passer til en moderne kontekst: 

 

- Ambition ”Vi sætter udfordrende mål og vi når dem ved at være ambitiøse, 

innovative og passioneret omkring alt, hvad vi gør”. 

- Performance ”Vi er stolte af at gøre et godt stykke arbejde uanset, hvilken funktion vi 

befinder os i. Motiverede folk og måling af resultaterne er af afgørende 

betydning, som vi stræber efter for løbende at forbedre vores resultater”. 

- Ansvarlighed ”Vores partnere og kolleger kan regne med os. Når vi lover noget, er vi 

forpligtet til at overholde de aftaler der er lavet og levere hvad der er 

aftalt”. 

- Teamwork ”Vi arbejder som et team, på tværs af organisatoriske og geografiske 

grænser, for at nå de bedste løsninger”. 

- Ærlighed ”Vi er åbne og ærlige i den måde vi driver forretning og kommunikerer 

på”. 

 

2.8.3 Arbejdspolitikker 

Selvom Chr. Hansen opererer med værdibaseret ledelse er der indført arbejdspolitikker til at 

klare de arbejdsgange, der i branchen har specifikke regler og love tilknyttet. Hos Chr. Hansens 

er der indført politikker og holdninger indenfor områderne: Forretnings integritet, Mennesker, 

Viden og organisation, Finans og IT, Kvalitet og produktsikkerhed samt Kommunikation. 
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3 Kapitel – Strategisk analyse 

Formålet med kapitlet er at identificere Chr. Hansens interne og eksterne faktorer og vurdere, 

hvordan de påvirker Chr. Hansens forretningsmodel samt hvordan disse faktorer har indflydelse 

på den økonomiske udvikling nu og i fremtiden.  

Skabelse af konkurrencemæssige fordele eller pådragelse af risici er begge med til at påvirke 

værdiansættelsen af Chr. Hansen.  

Gennem analysens forskellige afsnit pointeres de primære faktorer, der yder indflydelse på Chr. 

Hansen. Slutteligt opsamles disse i en SWOT analyse for derved at konkludere, hvordan 

faktorerne påvirker Chr. Hansen.  

Denne strategiske analyse vil danne grundlag for budgetteringsprocessen i Kapitel 5 – Prognose.   

 

3.1 PEST analyse 

Den første del i den strategiske analyse er PEST analysen, der benyttes for at vurdere eksterne 

forhold på samfundsniveau og hvordan disse er med til at påvirke Chr. Hansens 

forretningsmodel.  

Chr. Hansen driver virksomhed i over 30 lande og sælger sine produkter i omkring 140 lande. Af 

den grund er de derfor massivt eksponeret overfor politiske, økonomiske, sociologiske og 

teknologiske forhold. For at danne overblik over disse samfundsforhold benyttes PEST 

modellen. 

 

3.1.1 Politiske faktorer 

Udefrakommende faktorer kan Chr. Hansen selvsagt ikke direkte styre. Politiske faktorer er en 

af disse udefrakommende faktorer og kan have positiv såvel som negativ indflydelse på Chr. 

Hansens forretningsmodel.  
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Gennem afsnittet uddybes, hvad eksempelvis skatte- og rentepolitiske beslutninger samt 

fødevaremyndighedernes beslutninger kan have af betydning for Chr. Hansen. 

Ændringer i skattepolitiske regler på de markeder, hvor Chr. Hansen opererer, kan potentielt set 

betyde forringet/forbedret konkurrenceevne i forhold til Chr. Hansens konkurrenter såfremt 

den effektive skattesats ligger over/under branchegennemsnittet.  

Rentepolitiske ændringer kan ligeledes have samme effekt for Chr. Hansen, da forhold som 

fradragsret på rentebetalinger kan have indflydelse på nettoresultatet. Andre forhold som tynd 

kapitalisering lov, der betyder at højt gearet virksomheder mister fradragsretten på dele af 

rentebetalingerne, kan ligeså vel have betydninger for branchen.  

Reglen om tynd kapitalisering har haft indflydelse på Chr. Hansens tidligere regnskabsår, da der 

under ejerskabet af PAI partners bevidst blev holdt højt gæld/egenkapital forhold.  

 

3.1.1.1 Fødevaremyndigheder  

Ved at drive international virksomhed udsættes Chr. Hansen for nationale og internationale 

myndighedskrav. Der kan ske ændringer for bl.a. tilladelses- og godkendelseskrav, skatte- og 

rentepolitiske beslutninger, Corporate Social Responsibility-politikker etc. Ændringer som 

potentielt set kan skabe brud på Chr. Hansen forretningsstandarder.  

Industrien for fødevareingredienser er underlagt vidt forskellige lovkrav alt afhængig af, hvilket 

land der produceres og sælges i. Størstedelen af Chr. Hansens produktion foregår i Europa og 

USA, hvorfor de lovgivningsmæssige rammer har størst indflydelse her.  

Produktionen af fødevareingredienser er bl.a. underlagt fødevareloven i Danmark, direktiver fra 

EU, nationale implementeringsbestemmelser som har hjemmel i EFSA (European Food Safety 

Authority) samt tilsynsregler fra FDA (Food and Drug Administration) i USA.  

Løbende bliver nye direktiver udstedt og gamle tages op til revurdering.  
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For at give et overblik, af hvad fødevaremyndighedernes betydning har for Chr. Hansen er 

nedenstående punktform opstillet: 

• Fødevareenzymer:  

Et allerede gældende direktiv er ændret således, at alle producenter nu skal have deres 

fødevareenzymer godkendt af EFSA og EU-kommissionen. Denne godkendelsesproces 

ventes startende primo 2011 og herefter vil listen med godkendte fødevareenzymer 

offentliggøres. 

 

• Syntetiske farver:  

EU-kommissionen har for nylig trukket godkendelser tilbage inden for visse syntetiske 

farver. Tilbagetrækningen skyldtes at EFSA har foretaget en revurdering af, hvad det 

acceptable niveau for den daglige indtagelse af syntetiske farver skulle være.  

Denne revurderingsproces blev indledt i 2007 og forventes afsluttet i 2011. Udfaldet af 

denne revurderingssag har haft væsentlig indflydelse for salget af naturlige farvestoffer i 

Colors & Blends i 2010 og vil i fremtiden være lukrativt for Chr. Hansen, der ikke 

producerer syntetiske farver men derimod naturlige farver6. 

 

• Mærkningskrav ved brug af syntetiske farver: 

EU-kommissionen har indført mærkningskrav af producenternes produkter således, at 

forbrugere i fremtiden skal kunne vise, hvilke syntetiske farver produktet indeholder. 

Ledelsen vurderer at dette vil have positiv effekt på markedet for naturlige farver, da 

producenter i højere grad vil fravælge brugen af syntetiske farver. 

 

  

                                                        
6 Chr. Hansens årsregnskab 2009/2010 
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• Probiotika:  

Forskningen i hvorvidt probiotika har sundhedsfremmende effekt er stadig i gang. Ved 

udgivelsen af prospektet meddelte ledelsen i Chr. Hansen, at de senere forventede at få 

afslag på flere af godkendelsesprocesserne i bevisførelsen af den effektive virkning af 

probiotika.  

Denne godkendelse skete medio 2010, og resultatet blev at disse ikke blev afvist, men at 

EFSA nu kræver to enslydende kliniske studier for at sikre at testresultaterne kan 

reproduceres.  

Ledelsen understreger at sundhedsanprisninger af probiotika er af høj prioritet, da disse 

anprisninger muligvis er det bedste salgsargument. Med anprisninger i henhold til 

gældende lovkrav vil Chr. Hansen være i stand til at levere probiotika til sine kunder, 

således at disse kunder kan bibeholde sine sundhedsanprisninger på produkterne. 

 

• Godkendelsesprocessen:  

I USA er farvetilsætningsstoffer underlagt strenge tilsynsregler, og skal godkendes af FDA 

før disse kan anvendes i fødevarer. Da Chr. Hansen kun producerer 

farvetilsætningsstoffer og det er deres kunder som producerer slutproduktet, er det 

kunden der er ansvarlig for godkendelsesprocessen. Derved er det ikke Chr. Hansen men 

derimod kunden som har ansvaret for godkendelsen. 

 

Effekten af ovenstående beslutninger er svære at forudsige. Tendensen hos de forskellige 

myndigheder, er i stort omfang præget af et grundlæggende fokus på sundhed og 

sundhedsfremmende fødevareingredienser, hvilket alt andet lige vil være af positiv betydning 

for Chr. Hansen. 
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3.1.1.2 Verserende retssager mod Chr. Hansen 

Per 31. August 2010 var Chr. Hansen sagsøgt i fire retssager om personskade grundet 

udsættelse for diacetyldampe. Som skrevet i afgrænsningen vil den juridiske holdbarhed i disse 

retssager ikke blive udspecificeret, men derimod vil fokus ligge på den økonomiske betydning.  

Ledelsen meddeler at retssagerne ikke vil få væsentlig negativ betydning på den finansielle 

stilling eller driftsresultatet, da Chr. Hansen er forsikret mod tab på retssager for produkter der 

indeholder diacetyl. Forsikringen er tilstrækkelig til at afdække tab mod virksomheden men kan 

muligvis ikke være tilstrækkelig til at dække faktiske tab. 

 

3.1.2 Økonomiske faktorer 

3.1.2.1 Risikoafdækning 

Niveauet på markedsrenten har betydelig effekt på Chr. Hansens rentebetalinger. Udsigten til 

stigende rentestruktur7 har indflydelse på Chr. Hansens renteposter.   

Chr. Hansen rentepolitik er således, at mere end 50 % af renterisikoen vedrørende den 

budgetterede gæld i indeværende og næste år skal være afdækket i henhold til deres Corporate 

Treasury Procedure8. 

For regnskabsåret 2009/2010 var 62 % af den udestående gæld dækket af renteswaps eller fast 

rente.  

Konkret betyder det, at en stigning på ét procentpoint i den gennemsnitlige rente på den del af 

den nettorentebærende gæld (NRBG), der ikke er dækket af renteswaps, vil føre til stigning i 

omkostningerne på EUR 8,7 mio. Ligeledes vil effekten af en ændring på ét procentpoint i 

rentesatsen påvirke værdien af renteswaps med EUR 5,3 mio. Dette betyder at Chr. Hansen er 

temmelig eksponeret overfor rentestigninger9. 

                                                        
7 Bilag 5 - Forecast af den amerikanske 10-årige statsobligation 
8 Chr. Hansens prospekt 
9 Chr. Hansens prospekt 
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3.1.2.2 Valutakurser 

En global virksomhed som Chr. Hansen er eksponeret overfor udviklingen i flere forskellige 

valutaer grundet deres handel på tværs af grænser. Ved at afdække virksomhedens valutarisici 

vil effekten af kortvarige valutaudsving i Cash flows mindskes.  

En væsentlig del af Chr. Hansens omsætning er forskellig fra koncernvalutaen i EUR, hvilket 

primært består af USD og DKK, som nedenstående Figur 3.1 – Chr. Hansens valutaeksponering i 

regnskabsåret 2008/2009illustrerer.  

Regnskabstal fra årsregnskabet 2009/2010 var ikke oplyst, hvorfor tal fra 2008/2009 regnskabet 

er brugt. Valuta der ikke repræsenterer over 2% af den samlet omsætning er summeret op i 

enheden R.O.W (Rest Of World). 

 

Figur 3.1 – Chr. Hansens valutaeksponering i regnskabsåret 2008/2009 

 

                         Kilde: Chr. Hansens prospekt 

 

Da DKK er fastlåst til EUR er der ingen væsentlig valutaeksponering her imellem. Den 

væsentligste valutaeksponering for Chr. Hansen ligger mellem USD og EUR. I alt oplevede Chr. 

Hansen i regnskabsåret 2008/2009 et valutakurstab på EUR 15,4 mio.  
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Effekten af virksomhedens valutaeksponering øges i det omfang, at virksomheden har større ind 

eller udgående Cash flow i forskellig valuta.  

 

3.1.3 Sociokulturelle faktorer 

3.1.3.1 Demografisk udvikling 

Chr. Hansens fremtidige forretningsvækst er i høj grad præget af generelle sociokulturelle 

faktorer og evnen til at tilpasse deres produkter derefter. Sociologiske faktorer er især drevet af 

den demografiske udvikling, hvorfor nedenstående figur 3.2 er interessant.  

Grafen viser befolkningsvæksten fra 1750 til i dag og forsøger derefter at fremskrive udviklingen 

til 2050. Den stigende globale befolkning og velstand vil øge det globale fødevareforbrug, 

herunder efterspørgsel efter pakkede mejeriprodukter (ost og yoghurt), kød, tilsætningsstoffer, 

probiotika og farver. 

 

Figur 3.2 - Verdens befolkning år 1750 - 2050 

 

                       Kilde: Udviklingstal.dk samt egen tilvirkning10 

 

                                                        
10 http://www.udviklingstal.dk/1f.htm 
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En eksponentielt stigende global befolkning betyder højere udgifter til offentlige investeringer 

indenfor velfærd og sundhed. Dette vil alt andet lige være positiv for Chr. Hansen i kraft af deres 

status som producent af naturlige og sundhedsfremmende fødevareingredienser. 

 

3.1.3.2 Uddannelse 

Chr. Hansen er en bioscience virksomhed, der er blandt de førende i branchen målt på 

investeringer i forsknings- og udvikling i forhold til omsætningen. Derved har de i høj grad brug 

kvalificeret medarbejdere der besidder en relevant uddannelse indenfor deres 

forskningsområde.  

Chr. Hansens udviklingsfaciliteter ligger i Danmark og Frankrig og uddannelsesniveauet her vil 

være afgørende for, om Chr. Hansen i fremtiden vil være i stand til at hente kvalificeret 

arbejdskraft. Chr. Hansen skal være i stand til at fastholde nøglemedarbejdere eller rekruttere 

kvalificerede medarbejdere rettidigt.  

 

3.1.3.3 Livsstilsændringer 

Medlemslandene i EU er stadig skeptiske overfor teknologiske løsninger i føde- og drikkevarer, 

hvorimod holdningen i USA i højere grad er karakteriseret ved større tiltro. Vækstniveauet for 

teknologiske løsninger i føde- og drikkevarer i EU er seks procent og i USA er vækstniveauet ni 

procent11.  

Øget opmærksomhed på livsstilssygdomme og forebyggelse heraf har med tiden øget 

interessen for teknologiske løsninger indenfor sundhedsfremmende fødevarer i Danmark.  

Undersøgelse, foretaget af FDB, viser at 59 procent af 2000 adspurgte siger ja til at fødevarer 

beriges med vitaminer og mineraler12. Flertallet af denne undersøgelse er positive overfor 

tilføjelse af fødevareingredienser i fødevarer.   

                                                        
11 Dansk Industri, business 15-03-2010 
12 http://www.food-supply.dk/portal-b2b/article/view.html?id=37337 
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Dette kan være med til at forebygge livsstilssygdomme fremadrettet og derfor er interessen for 

udvikling i fødevareindustrien også blevet et punkt på den politiske dagsorden. I finansloven 

2010 har regeringen givet 60 mio. støttekroner til at fremme nye investeringer i branchen13. 

Stigende forbrugerbevidsthed giver afledt større efterspørgsel på nye produktløsninger inden 

for føde- og drikkevarer.  

Denne kombination vil potentielt betyde mere kontrol fra myndighedernes side samt stigende 

godkendelseskrav, hvorfor producenterne skal være på forkant med ny og forbedret udvikling. 

 

3.1.4 Teknologiske faktorer 

Væksten på markedet for fødevareingredienser er drevet af teknologiske forandringer. 

Markedet udvikler til stadighed flere og forbedrede produktløsninger, og forbrugerne 

efterspørger mere funktionalitet i de føde- og drikkevarer de indtager.  

I takt med at sociologiske værdier ændres øges konkurrencen om at udvikle innovative 

produktløsninger og forbedre eksisterende produkter.  

Som så mange andre brancher har fødevarebranchen også oplevet massive teknologiske 

forandringer, der har øget konkurrenceintensiteten i branchen. Dette har medført, at 

mejeriproducenterne har omstillet sig fra intern produktion af kulturer til udlicitering. 

Industrialiserede kulturer er en væsentlig tendens på mejerimarkedet, som bl.a. Chr. Hansen er 

en del af.  

I sammenligning med mejeriproducenternes produktion af kulturer kan industrialiserede 

kulturer give bedre udnyttelse af produktion, effektivitet, ensartethed, kvalitet og fleksibilitet til 

at ændre produkterne og tilpasse sig nye forbrugerpræferencer.  

 

  

                                                        
13 http://www.food-supply.dk/article/view.html?id=50526 
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3.2 Porters Five Forces 

Porters Five Forces har til hensigt, at analysere den interne rivalisering på markedet for 

fødevarer. Modellen er god til at give et overblik over konkurrencesituationen, og er et godt 

redskab til at skabe indsigt i, hvilke faktorer der skaber konkurrence i branchen. De fem 

”kræfter” der analyseres er:  

1. Kundernes forhandlingsmagt 

2. Leverandørernes forhandlingsmagt 

3. Substituerende produkter 

4. Adgangsbarrierer  

5. Konkurrenceintensiteten 

 

3.2.1 Konkurrenceintensiteten 

Chr. Hansens samlede markedsandel er nedbrudt og fordelt ud på hver produktdivision. 

Nedenfor er de tre produktdivisioners markedsvilkår skitseret og de kommende figurer viser 

Chr. Hansens markedsandele i forhold deres konkurrenter på de forskellige markeder. 

 

3.2.1.1 Cultures & Enzymes 

Markedet for fødevarekulturer (figur 3.3) er estimeret til at have en årlig værdi på mellem EUR 

570-620 mio. årligt, hvor markedet for mejerienzymer (figur 3.4) er vurderet til en årlig værdi på 

mellem EUR 120-140 mio.14.  

Chr. Hansen er markedsleder for både fødevarekulturer og mejerienzymer. 

Markedsomsætningen for hele Cultures & Enzymes divisionen ligger derved mellem EUR 690-

760 mio. årligt, hvilket svarer til at divisionen samlet set har en markedsomsætning på ca. 40% 

af markedet.  

 

                                                        
14 Chr. Hansens prospekt 
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Figur 3.3 - Markedsomsætningen for fødevarekulturer     Figur 3.4 - Markedsomsætningen for mejerienzymer 

 

   Kilde: Chr. Hansens prospekt                                              Kilde: Chr. Hansens prospekt 

 

Figur 3.3 – Markedsomsætningen for fødevarekulturer, viser Chr. Hansens totale markedsandel i 

forhold til konkurrenterne på markedet for fødevarekulturer.  

Deres største konkurrenter er Danisco og DSM og af de mere perifere konkurrenter på 

markedet kan nævnes: CSK, Lallemand, SACCO samt visse divisioner i Cargill, som tilsammen 

besidder de sidste 6% som resten af markedet udgør. 

Situationen er mere eller mindre den samme på markedet for mejerienzymer, som ses i figur 3.4 

– Markedsomsætningen for mejerienzymer. Markedet er karakteriseret ved tre store aktører 

samt et marginalt resterende marked, som deles mellem små regionale eller lokale udbydere.  

Divisionens produktportefølje inkluderer også testkits. Kort analyseret så har Chr. Hansen inden 

for dette marked konkurrenter som Charm og IDEXX. Dybere vil markedet ikke blive analyseret i 

denne division, da det ingen væsentlig betydning har omsætningsmæssigt.  
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3.2.1.2 Health & Nutrition 

Health and Nutrition divisionen er splittet op i helse- og ernæringsprodukter til mennekser (figur 

3.5) og til dyr (figur 3.6). Divisionen besidder en førende position på markedet for både dyr og 

mennesker15. 

Chr. Hansens markedsandel inden for helse- og ernæringsprodukter til mennesker er 15%, som 

det fremgår af figur 3.5 – Markedsomsætning for mennesker.  

                     Kilde: Chr. Hansens prospekt                                              Kilde: Chr. Hansens prospekt 

 

Som det fremgår af figuren besidder Chr. Hansen 15% af et marked, hvis totale værdi er 

estimeret til at være på mellem EUR 200-250 mio. årligt.  

En markedsandel på 15% er nok til at have den førende position på markedet. Det er værd at 

bemærke, at det resterende marked beskrives ved relativt mange små konkurrenter som Chr. 

Hansen vurderer til 40 i alt.  

Chr. Hansens markedsandel inden for helse- og ernæringsprodukter til dyr er mere eller mindre 

den samme i forhold til figur 3.6 – Markedsomsætning for dyr.  

 

                                                        
15 Chr. Hansens prospekt 
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Markedet anslås at have en årlig værdi på mellem EUR 250-300 mio. Alltech og Lallemand 

vurderes som Chr. Hansens største konkurrenter inden for dette marked, men generelt er 

udbyderne inden for dyrs sund og ernæring primært karakteriseret som flere mindre regionale 

og lokale udbydere, hvorfor en markedsandel på 14% gør Chr. Hansen til markedsleder. 

 

3.2.1.3 Colors and Blends 

Markedet for naturlige farver og funktionelle blandinger er estimeret til at have en årlig værdi 

på mellem EUR 400 – 450 mio. årligt. Naturlige farver er i konkurrence med syntetiske farver, 

som vurderes at have nogenlunde samme markedsomsætning. Markedet for syntetiske farver 

er vurderet til at have en årlig værdi på mellem EUR 400 – 500 mio. 

Volumenmæssigt er markedet for syntetiske farver stadig større end markedet for naturlige 

farver, men i kraft af den tilsvarende højere pris på markedet for naturlige farver er de målt på 

markedsomsætning næsten lige store.  

 

Figur 3.5 - Naturlige farver & funktionelle blandinger 

 

                   Kilde: Chr. Hansens prospekt samt egen udregning 
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De naturlige og syntetiske farvers indbyrdes konkurrence vil blive analyseret yderligere i afsnit 

3.2.5 – Substituerende produkter. 

Figur 3.7 – Naturlige farver & funktionelle blandinger viser Chr. Hansens markedsandel på 

markedet for naturlige farver og funktionelle blandinger.  

Chr. Hansen er med en markedsandel på 20% markedsleder, og er i hård konkurrence med 

SanEi-Gen og Sansient Technologies corporation. Resten af markedet er delt blandt mindre 

producenter, som tilsammen udgør 53% af markedet. 

 

3.2.2 Adgangsbarrierer 

Et afgørende aspekt i analysen af konkurrenceintensiteten inden for fødevarebranchen er 

adgangsbarrierer. Barriererne i branchen beskriver omfanget af ressourcer, der er nødvendig for 

at etablerer sig på markedet.  

Medicinalvirksomheder er investeringstunge og præget af relativt lave omsætningshastigheder, 

hvorimod etablering i servicebranchen ofte kan foretages med relativ få omkostninger. 

Uden at sidestille Chr. Hansen med virksomheder i medicinalbranchen, som notorisk set har 

høje adgangsbarrierer, så har de alligevel visse fælles træk. De høje adgangsbarrierer skyldes 

enorme investeringer i forskning, udvikling, testfaser etc.  

Chr. Hansens forskningsplatform er oparbejdet gennem mange års intensiv forskning i 

bioscience, hvilket har repræsenteret en betragtelig udgiftspost i tidligere års regnskaber.  

Ydermere er selve produktionsapparatet heller ingen ubetydelig barriere, hvorfor denne 

regnskabspost heller ikke skal negligeres. 

Branchen er forholdsvis privilegeret i forhold til brancher med lave adgangsbarrierer, da 

størrelsen på adgangsbarriererne har indflydelse på den fremtidige konkurrenceintensitet. 

Teorien foreskriver at det kan have relevans også at se på branchens udgangsbarrierer. 

Udgangsbarrierer skal opfattes som graden af hvor irreversible virksomhedens aktiver er.  
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For specifikke nichebrancher vil aktiver typisk være relativ irreversibel. Aktivernes 

omsættelighed afspejles typisk i konkurrenceintensitet, hvor høj konkurrence betyder bedre 

muligheder for at afsætte sine aktiver.  

Ud fra ovenstående formulering kan der argumenteres for, at Chr. Hansen ikke har de bedste 

forudsætninger for at omsætte deres aktiver i tilfælde af en likvidering af selskabet.  

Alligevel besidder Chr. Hansen flere teknologiplatforme, patenter og produktionsapparater, som 

kunne repræsentere en værdi for andre. I tilfælde af at selskabet skulle likvideres, ville 

selskabets førnævnte aktiver højest sandsynligt kunne omsættes.  

 

3.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundernes forhandlingsmagt skal grundlæggende ses som en afledt effekt af 

markedssituationen. Overordnet set betyder det at virksomheder på markeder med 

monopolistiske tilstande normalt fungerer som prissætter, hvorimod de på markeder med 

fuldkommen konkurrence ofte fungerer som pristager.  

Indflydelsen på prisdannelsen skyldes i høj grad kundernes forhandlingsstyrke, da prisen skal ses 

som en funktion af forhandlingsforholdet mellem køber og sælger.  

I tilfælde af monopol har køber ingen alternativ udbyder, hvorfor prisen hovedsagligt 

bestemmes af virksomheden. Under fuldkommen konkurrence er forhandlingsmagten den 

diametrale modsætning, hvor den udprægede forretningsstrategi er omkostningsminimering. 

Prisen for produktet presses således ned til et minimum, da forbrugeren i dette tilfælde har 

mange alternative udbydere. 

Generelt er Chr. Hansens kunderelationer karakteriseret ved langvarige forhold. Chr. Hansen har 

empirisk set altid haft god sparring med deres kunder for altid, at kunne levere 

produktløsninger som matcher kundernes præferenceniveau.  
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Det store fokus på at opretholde et såkaldt heterogent marked bevirker at mange af Chr. 

Hansens kunder også er loyale kunder. Otte af Chr. Hansens ti største kunder har været kunder i 

over 20 år16. 

Markedssituationen for Chr. Hansen må alt andet lige betegnes som et differentieret oligopol. 

Markederne er forholdsvis heterogene, antallet af udbydere er relativt begrænset og 

forbrugerne har visse præferencer i forhold til produkterne i hver enkelt division. 

Chr. Hansen forsøger at skabe kundeloyalitet hos sine kunder, ved at give kundetilpasset 

produktløsninger, hvilket uddybes i afsnit 3.3.2.1 - Applikationscentre. Det faktum at kunderne 

har præferencer for disse tilpasset produktløsninger gør kunderne mere afhængige af Chr. 

Hansen som leverandør. 

Opsummerende kan konkluderes at kundernes generelle forhandlingsstyrke i forhold til Chr. 

Hansen er relativ svag. Med afsæt i ovennævnte markedssituation kan der argumenteres for at 

Chr. Hansen besidder gunstige vilkår i kraft deres størrelse, hvorfor det ikke er muligt for 

kunderne at presse Chr. Hansen i en eventuel forhandlingssituation. 

 

3.6 - Chr. Hansen kundefordeling ift. omsætning 

 

                      Kilde: Chr. Hansens årsregnskab 2009/2010 

 

                                                        
16 Chr. Hansens prospekt 
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At kunder ikke besidder specielt stor forhandlingsstyrke, er ikke et signal til Chr. Hansen om at 

udnytte situationen. Figur 3.6 - Chr. Hansen kundefordeling ift. omsætning, viser hvor stor en 

del af den totale omsætning der genereres af de 25 største kunder. 

At generere 31% af omsætningen er bestemt ikke nogen ubetydelig del, hvorfor der kan 

argumenteres for at visse kunder i kraft af deres størrelse har forholdsvis god 

forhandlingsstyrke. 

Kundernes forhandlingssituation afgøres derfor ikke kun ud fra markedssituationen, men i et 

vist omfang også af kundernes størrelse. Summen af disse overvejelser konkluderer stadig at 

Chr. Hansen ikke er eksponeret for speciel stor risiko i kraft kundernes forhandlingsstyrke. 

 

3.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Under kundernes forhandlingsstyrke var det bl.a. antallet af udbydere som bestemte 

forhandlingsstyrken. På samme måde under dette aspekt har antallet af leverandører direkte 

indflydelse på hvilken styrke leverandørerne har i forhold til Chr. Hansen.  

Chr. Hansen benytter sig af flere forskellige leverandører fordelt på de forskellige kontinenter. 

Branchen er forholdsvis nichepræget i kraft af den store knowhow som medgår i produktionen. 

Derfor er Chr. Hansen mere sårbar over for trusler fra leverandører i forbindelse med 

produktionen, da alternative leverandørvirksomheder ikke er mange.  

Forsyningsleddet kan forsinke eller i visse tilfælde bremse produktionen af Chr. Hansen 

produkter såfremt de ikke leverer17.  

Chr. Hansen er afhængig af, at de råvarer og serviceydelser de modtager er af høj kvalitet.  

Kontrol af kvaliteten af leverandørernes produkter er ikke uden omkostninger, hvorfor gode 

relationer og loyale samarbejdsforhold mellem leverandører og Chr. Hansen er eftertragtet. 

Dette er i sig selv heller ikke noget dårlig udgangspunkt, bortset fra at det samtidig gør Chr. 

Hansen mere afhængig af sine leverandører. 

                                                        
17 Chr. Hansens prospekt 
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Situationen under dette aspekt er ikke ideel for Chr. Hansen, da forhandlingsgrundlaget er 

præget af at visse leverandører har forholdsvis stor indflydelse.  

Dette kan bl.a. illustreres ved den voldsomme udvikling i råvaren carmine som divisionen bruger 

i forbindelse med deres farveproduktion.  

Grundet forsyningsknaphed hos leverandørerne var prisen for carmine i august måned 2010 

oppe på seks gange udgangsprisen for året18.    

Generelt anbefales det at have alternativer i kulissen således, at virksomheden kan minimere 

påvirkningen mest mulig i tilfælde af samarbejdet med eksisterende leverandører ophører.  

Omvendt skal Chr. Hansen i disse situationer også vurdere eventuelle skifteomkostninger. Da 

der ikke altid er tale om standardiseret halvfabrikata, som skal medgå i produktionen vil der 

være omkostninger forbundet med at implementere en ny leverandør. 

Leverandørernes udbud er styret af eksternaliteter som eksempelvis spekulation, kvalitet, 

konkurrence og vejrforhold. Aspekter som alle yder indflydelse på prisdannelsen og som 

repræsenterer en risiko, da visse af Chr. Hansens råvareomkostningerne ikke er ubetydelige 

poster.   

Foreligger der væsentlig utilfredshed med leverandørerne vil vertikal integration altid være en 

mulighed. Dette vurderes ikke at være et nært stående tiltag, da det ikke vil stemme overens 

med ledelsen store fokus på kerneforretningen.   

Det overordnede indtryk af leverandørernes forhandlingsstyrke er, at leverandørerne har 

forholdsvis stor indflydelse. Givet de ovennævnte forretningsmæssige vilkår, vurderes det ikke 

at dette forhold kan forbedres markant. 

 

                                                        
18 http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/High-carmine-prices-boost-search-for-alternative-colours 
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3.2.5 Substituerende produkter 

Chr. Hansen leverer primært ingredienser, som har til hensigt at medgå i en produktion frem 

mod et slutprodukt. Det kan derfor være besværligt at identificere substituerende produkter. 

Det skyldes at der kan argumenteres for at substituerende produkter både kan være produkter 

som kan overtage funktionen i selve produktionen, men også kan være substituerende 

produkter til selve slutproduktet. 

For at give et mere nuanceret blik på Chr. Hansen i forhold til substituerende produkter, må de 

tre divisioner og deres produkter betragtes hver for sig.  

 

3.2.5.1 Cultures & Enzymes 

Substituerende produkter er produkter som kan afløse divisionens fødevarekulturer og 

mejerienzymer. Med andre ord, produkter som kan overtage Chr. Hansens produkters funktion, 

og som på en bedre og/eller billigere måde løser Chr. Hansens kunders behov.  

På nuværende tidspunkt eksisterer sådanne teknologier ikke, men på sigt kan det ikke afvises af 

denne form for substituerende produkter vil blive udviklet.  

Sidstnævnte aspekt vedrørende nye teknologier, som potentielt set kan blive et substituerende 

produkter er naturligvis en risiko som alle Chr. Hansens divisioner er underlagt. 

 

3.2.5.2 Health & Nutrition  

Health & Nutrition divisionen producerer primært probiotika. Substituerende produkter til 

probiotika er andre helse- og ernæringsprodukter, der har til hensigt at forbedre fordøjelsen og 

immunforsvaret.  

Inden for helse- og ernæringsprodukter til dyr er det essentielle aspekt økonomi og hvorvidt det 

kan betale sig at substituerer eksempelvis antibiotika med probiotika. Det skyldes at 

dyreproduktionen vægter det økonomiske rationale højere end det sundhedsmæssige. 
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For samme produkter til mennesker spiller økonomi naturligvis også en rolle men forbrugeren 

har i lige så høj grad den sundhedsmæssige effekt for øje når der skal tages stilling til valget af 

helse- og ernæringsprodukter. 

 

3.2.5.3 Colors & Blends 

For denne division er substituerende produkter begrænset til kun at omhandle produkter, som 

kan afløse Chr. Hansens naturlige farver. Substituerende produkter er primært syntetiske farver, 

som opfylder kundens behov vedrørende farve, men i modsætning til Chr. Hansen gør det via 

kunstige farver. 
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3.3 Chr. Hansens værdikæde 

Chr. Hansens værdikæde er illustreret i figur 3.9 – Chr. Hansens værdikæde og er bygget op 

omkring teorien fra Michael Porters værdikæde, som er opdelt i primære og sekundære 

aktiviteter.  

Chr. Hansens værdikæde adskiller sig fra Porters teoretiske værdikæde. Det skyldes, at der i Chr. 

Hansens organisation er to aktiviteter, ”Technology Development” og ”Application Centres”, 

som ikke umiddelbart kan sætte ind i teoriens formulerede kategorier. Markeret med rød kant 

er derfor disse aktiviteter, som vil blive uddybet i følgende underafsnit. 

 

3.7 – Chr. Hansens værdikæde 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

           Kilde: Porters værdikæde samt egen tilvirkning 

  

Innovationsteam 

Procedures 

Technology Development 

Human Ressource management 

Firm Structure (eg. Finance, Planing) 

M
ar

gi
n 

Appl. 

Centres 



 
Værdiansættelse Chr. Hansen 

 

 
51 

3.3.1 Primære aktiviteter 

3.3.1.1 Indgående logistik 

Der kan argumenteres for at værdikædens indgående logistik ikke bidrager med særlig stor 

værdiskabelse for Chr. Hansen. Dette understøttes af afsnit 3.2.4 – Leverandørernes 

forhandlingsstyrke, hvor det blev analyseret hvordan Chr. Hansen i visse tilfælde var afhængig af 

enkelte leverandører med nicheprodukter.  

 

3.3.1.2 Produktion 

Chr. Hansens viden om anvendelsesområder af bioscience danner grundlag for produktionen af 

Chr. Hansens produkter. Gennem tiden har Chr. Hansen udarbejdet teknologiplatforme med 

innovative produktløsninger som har bevirket, at produktionen er blevet langt mere effektiv. 

Chr. Hansens egenkontrol bevirker høj og ensartet produktkvalitet samt stor fødevaresikkerhed, 

hvilket vil blive uddybet nærmere under afsnit 3.3.3 – Sekundære aktiviteter.  

Produktionen foregår i deres produktionsanlæg beliggende i Asien, Europa, Nordamerika og 

Sydamerika. Med et globalt produktionsanlæg skaber Chr. Hansen globale forsyningskæder og 

har nemmere ved at levere deres produkter rettidig.  

Ved at Chr. Hansen producerer på tværs af divisionerne skabes der værdi i den forstand, at 

omkostningerne reduceres da produktionsapparatet gøres mere fleksibelt.  

I produktionsleddet kan Chr. Hansens i kraft af ovenstående skabe værdi i kraft af Economics of 

leaning, economics of scale og economics of scope19. 

 

  

                                                        
19 The New Strategic Management 
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3.3.1.3 Udgående logistik 

Som tidligere skrevet har Chr. Hansen produktionsanlæg fordelt på flere kontinenter, hvilket gør 

det nemmere at overholde leveringsaftaler med kunder. Dette bevirker at Chr. Hansen i mindre 

grad påvirkes af udsving i eksterne faktorer, som i værste tilfælde fører til forsinkede leveringer. 

Værdikædens udgående logistik er værdiskabende, ved at Chr. Hansen har implementeret 

lagerstyringssystemer der konfigurerer deres globale forsyningskæde som sikrer rettidig 

levering i henhold til kundernes krav20. 

 

3.3.2 Marketing & salg 

Salgsprocessen hos Chr. Hansen er karakteriseret ved en høj grad af vejledning under hele 

processen. Salget bygger på en grundig dialog vedrørende kundernes behov således, at den 

bedste produktløsning gives til kunden.  

Dette vurderes at skabe merværdi for kunden, hvilket muligvis afholder dem fra at skifte 

leverandør og understøtter derved den generelle tendens vedrørende lange kunderelationer.   

Chr. Hansens ledelse vurderer at det kan være nødvendigt for at øge udgifterne på sigt til 

kundesupport og markedsføring for at beskytte sin eksisterende position og erobre yderligere 

markedsandele. Dette vil potentielt set kunne mindske bruttomarginen21.  

Chr. Hansen har effektueret et kundefokusprogram med sine vigtigste store internationale 

kunder som via en e-handelsløsning kan handle online med Chr. Hansen, hvilket vurderes til at 

være værdiskabende for Chr. Hansen22. 

 

                                                        
20 Chr. Hansens prospekt 
21 Chr. Hansens prospekt 
22 Chr. Hansens prospekt 
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3.3.2.1 Applikationscentre 

Chr. Hansen har en ekstraordinær primær aktivitet i værdikæden som ikke ses i den oprindelige 

værdikædeteori. Disse applikationscentre yder hjælp til sine kunder, via tekniske assistance, 

både globalt og lokalt. Der findes 19 applikationscentre fordelt på fem kontinenter der sikrer, at 

Chr. Hansens kunder får gavn af deres markedsførende knowhow hvilket giver merværdi til 

kunderne23. Afledt er dette værdiskabende for Chr. Hansen, da merværdi for kunderne ofte 

betyder merværdi Chr. Hansen. 

Applikationscentrerne fungerer som en udlicitering af forsknings- og udviklingsfunktionen for 

kunderne. Chr. Hansen er i stand til at foretage indledende tests af kundernes produkter. Dette 

kan gøres i kontrollerede omgivelser og i mindre målestok end hvad kunderne selv kan 

gennemføre.  

Yderligere fungerer Chr. Hansens applikationscentre som teknisk support til potentielle kunder, 

hvor de hjælper med at identificere opstået problemer i produktionsprocessen. Typiske 

problemer Chr. Hansen oplever hos potentielle kunder er i starten af produktionsprocessen.  

Her kan Chr. Hansen være med til at identificere problemer i den interne produktion, hvor der 

f.eks. kan ske problemer med bakteriekulturer og gæringsprocessen. Risiko for skader er en 

årsag til at kunderne skifter til Chr. Hansens DVS® kulturer. I regnskabsåret 2008/2009 udførte 

Chr. Hansen over 1.000 bestillinger af teknisk support og tests24. 

Applikationscentrene sammenholder aktiviteterne i Marketing & Salg og Service funktionen. 

Dette bevirker at Chr. Hansen skaber merværdi for kunderne og formår at skabe 

længerevarende kunderelationer som vurderes til at være et konkurrencebærende element. 

Derfor vurderes det, at værdikædens applikationscentre er stærkt værdiskabende for Chr. 

Hansen. 

 

                                                        
23 Chr. Hansens prospekt 
24 Chr. Hansens prospekt 
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3.3.2.2 Service 

Chr. Hansen hjælper deres kunder med at optimere deres produktionsproces efter salget er 

sket. De yder teknisk support så deres kunder kan dokumentere det korrekte celleantal i 

slutproduktet samt de korrekte ingredienser i deres fødevareprodukter.  

Denne proces bør og skal være til stede i en global virksomhed som Chr. Hansen, og derfor 

tildeles denne aktivitet ikke særlig stor værdi for værdikæden. 

 

3.3.3 Sekundære aktiviteter 

Værdikædens fire opstillede sekundære aktiviteter udgør en væsentlig rolle for værdiskabelsen i 

Chr. Hansen. Hver primær aktivitet har tilknytning til de sekundære aktiviteter for at skabe 

effektivitet.  

Aktiviteten ”Technology Development” er valgt fremhævet, da den udgør en væsentlig rolle for 

værdiskabelsen i Chr. Hansen. Hver af produktdivisionerne har tilknytning af sit eget 

specialiserede innovationsteam, der knytter forsknings- og udviklingsaktiviteterne tættere 

sammen med salgs- og markedsføringsaktiviteterne. Denne forretningstankegang skaber 

innovative tiltag, hvilket har resulteret i nyt produkter via ny udviklede teknologiplatforme. Nye 

teknologiplatforme gør at Chr. Hansen kan være på forkant med kundernes ønsker, hvilket 

bevirker at Chr. Hansen forbedrer sin konkurrenceevne. 

På denne måde bygges der bro mellem teknologi og salgsteamet og derved har Chr. Hansen 

mulighed for at tilpasse produktionen til kundetilpassede produktløsninger.  

Ved at benytte ”innovationsteam” opnår Chr. Hansen mere kundeorienteret rådgivning, effektiv 

produktinnovation, hvilket resulterer i bedre service overfor kunderne. Ved at knytte stærke 

relationer til sine kunder står Chr. Hansen stærkere i fremtiden. 
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3.4 BCG 

Boston-modellen bruges til at analysere en virksomheds produktportefølje i forhold til, at kunne 

generere fremtidig indtjening. Teorien foreskriver, at en virksomhed skal have produkter på 

forskellige stadier af produktlivscyklussen.  

Virksomhedens produktportefølje bør have en naturlig udskiftning blandt sine produkter 

således, at nye produkter kan tage over når eksisterende produkter mister momentum. 

Teorien deler cyklussen op i fire perioder:  

1. Introduktion (Question mark) 

2. Vækst (Star) 

3. Mætning (Cash Cow)  

4. Nedgang (Dog)

 

Pointen er at aktionærværdi skabes ved at have en veldiversificeret sammensætning af 

produkter. Det skyldes at såkaldte Cash cows produkter ofte er karakteriseret ved høj 

overskudslikviditet, og derfor er en oplagt finansieringskilde til nye produkters penetrering og 

etablering på eksisterende eller nye markeder (henholdsvis Question mark og Star). 

Indledningsvis skal siges at Chr. Hansens tre divisioner hver især besidder flere forskellige 

produkter. Dette afsnit omhandler udelukkende produkttypen, frem for hvert enkelt produkt 

under divisionen.  

Chr. Hansens startede, som nævnt under det historiske perspektiv, en udvidelse af deres 

produktportefølje i starten af 70’erne.  

Fødevarekulturer og mejerienzymer (osteløbe) var mere eller mindre de eneste produkter hos 

Chr. Hansen fra 1874 og frem til starten af 70’erne, og må i dag i forhold til BCG-modellen 

betegnes som koncernens absolutte Cash Cows. Dette bekræftes i figur 3.10 – Chr. Hansens 

produkttyper kategoriseret i BCG model, hvor både kulturer og enzymer er klassificeret Cash 

Cows.  
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Figur 3.8 - Chr. Hansens produkttyper kategoriseret i BCG model 

 

           Kilde: Egen vurdering 

 

Størrelsen på de forskellige produkttypers cirkel skal illustrere produkttypens bidrag til Chr. 

Hansens samlede omsætning.   

Denne betragtning deles også af virksomhedens ledelse, som i en metafor har kaldt Cultures & 

Enzymes divisionen for Chr. Hansens ”lokomotiv”25. 

Diversifikationsmæssigt vurderes Chr. Hansen at være fornuftigt eksponeret i forhold til de 

positive udviklingstendenser for naturlige farver og probiotika til mennesker.  

I fremtiden er det ikke urealistisk at disse produkttyper vil få karaktertræk, som i højere grad 

kategoriserer dem som Stars hvilket understøtter billedet af, at Chr. Hansen har et helt 

fornuftigt flow i deres produktportefølje.  

For at analysere i hvilken grad Chr. Hansens Cash cows kan finansiere nye produkters etablering, 

er nedenfor skitseret de forskellige divisioners overskudslikviditet.  

                                                        
25 Chr. Hansens conference call d. 2/11 -2010 
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Som det fremgår under afsnittet 2.5 - Produkter, så er Cultures & Enzymes divisionens primære 

produkter mejerienzymer og fødevarekulturer hvorfor det forsvares, at sige udviklingen for 

disse to produkter afspejler udviklingen for hele divisionen.  

Cultures og Enzymes divisionen bidrager, i procent, mere til EBIT end den gør til omsætningen. 

Det kan tolkes som et større likviditetsoverskud fordi de variable omkostninger, relativt set er 

mindre hos produkterne i Cultures & Enzymes divisionen end de er i de andre divisioner. 

 

Tabel 3.1 – Produktdivisionernes bidrag til omsætning, EBITDA og EBIT 

Revenue split in divisions. % 2006 2007 2008 2009 2010 

Cultures & Enzymes         

Revenue 62,1  65,5 65,4  64,8  61,9  

EBITDA before special items  67,9  72,7 77,7  75,4  74,0  

EBIT 64,4  73,1 81,4  72,7  72,8  

Health & Nutrition           

Revenue 12,6  9,9 11,7  13,4  13,7  

EBITDA before special items 14,7  11,5 11,5  15,4  14,9  

EBIT 18,2  10,7 8,4  16,2  16,2  

Colors & Blends           

Revenue 25,3  24,6 22,9  21,8  24,4  

EBITDA before special items 17,4  15,8 10,8  9,2  11,1  

EBIT 17,4  16,2 10,2  11,0  11,0  

                    Kilde: Egen udregning 

 

Opsummerende på BCG afsnittet vurderes det, at Chr. Hansen er fornuftigt eksponeret i forhold 

til at have produkter på flere forskellige stadier i produktlivscyklussen. Deres produktportefølje 

vurderes i et strategiøjemed at kunne generer omsætning således, at Chr. Hansen også 

fremtiden vil kunne vækste sig.  

 



 
Værdiansættelse Chr. Hansen 

 

 
58 

3.5 Vækststrategi 

Siden PAI partners overtagelse har ledelsen fokuseret på at varetage en forretningsmodel der 

fokuserer på at fremstille naturlige og sunde madvare via bioscience. 

Ledelsen har opfyldt dette ved løbende at videreudvikle de teknologiplatforme, som ligger til 

grund for alle Chr. Hansens produkter. Investeringer i disse teknologiplatforme har været 

betragtelige, men har samtidig gjort det muligt for Chr. Hansen at udtænke nye produkter i takt 

med at efterspørgslen opstod.  

Chr. Hansen har empirisk set været god til at bygge bro mellem virksomhedens 

forskningsplatform og forbrugernes behov.  

Ovenstående kan skitseres ved hjælp af et benchmark, hvor forholdet mellem forsknings- og 

udviklingsomkostninger sammenlignes med de forskellige virksomheders respektive omsætning. 

Dette giver en illustration af hvordan virksomhederne prioriterer forskningen og udviklingen, 

hvilket vises i figur 3.11 – Forsknings- og udviklingsomkostninger i forhold til 

omsætningsorganisk vækst.  

Denne figur har til hensigt at illustrere virksomhedens strategi vedrørende fremtidig vækst. 

Investeringer i forskning og udvikling kan indikerer hvorvidt virksomheden ønsker at vækste.  

Investeringer i forskning og udvikling er ikke ensbetydende med vækst, hvorfor denne 

sammenligning først bliver rigtig interessant når denne ses i lyset virksomhedens 

omsætningsvækst. 

Nedenfor er givet et statisk billede af situationen i regnskabsåret 2008/2009. Indledningsvis skal 

det påpeges at investeringer i nye produkter via forskning og udvikling normalt først spores i 

omsætningen efter investeringen.  
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Figur 3.9 – Forsknings- og udviklingsomkostninger i forhold til omsætningsorganisk vækst 

 

                         Kilde: Virksomhedernes årsregnskaber 2009 

 

Grafen bekræfter at Chr. Hansens strategi om at investering i forskning og udvikling skal danne 

grundlag for fremtidig indtjening. Således ses det at Chr. Hansens investeringsniveau ligger i 

toppen blandt sine konkurrenter.  

Samtidig ses det, at Chr. Hansens organiske vækst klart out performer sin peer group det 

pågældende år. Dette kan dybest set fortolkes som et komparativt forbedret afkast i forhold til 

investeringen i forskning og udvikling. Organisk vækst måler i virkeligheden en ledelses evne til 

at øge profitten ud fra de interne ressourcer, hvorfor virksomhedens performance på dette 

område må siges at være en af de væsentligste valuedrivers.  

Chr. Hansens organiske vækst på 10% skal ses i lyset af den økonomisk ugunstige situation 

finanskrisen har forårsaget, hvilket i virkeligheden kun sætter resultatet mere i relief. Dette års 

organiske vækst er ikke enestående, da væksten de sidste fem år alle har ligget i niveauet 

omkring 10%26.   

Opsummerende har Chr. Hansen i strategiøjemed fat i en fornuftig fremgangsmåde. Chr. 

Hansens strategi om at prioritere sine teknologiplatforme har, med afsæt i de sidste års positive 

udvikling i den organiske vækst, vist sig at være holdbar.    

                                                        
26 Chr. Hansens årsregnskab 2009/2010 
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3.6 Delkonklusion 

Nedenstående tabel sammenholder konklusioner fra den strategiske analyse af Chr. Hansen. I 

tabellen vil centrale forhold blive opsummeret som Chr. Hansens Styrker, Svagheder, 

Muligheder og Trusler.  

Tallene afspejler den rangordning det givet aspekt har af indflydelse på Chr. Hansen. 

 

3.10 - SWOT analyse 

       Kilde: Egen vurdering 

Styrker (S) Svagheder (W) 

1. Markedsleder på alle produktdivisioner 

2. Udviklede teknologiplatforme  

3. Applikationscentre 

4. Solid forretningsmodel gearet til vækst 

5. Veldiversificeret varmærkeportefølje 

6. Kompetent ledelse 

1. Meget afhængig af visse leverandører 

2. Lille tilstedeværelse på 

udviklingsmarkeder 

3. Øget omkostninger i forbindelse med 

offentligt godkendelsesprocesser 

4. Omkostningsfuldt at være markedsleder 

 

Muligheder (O) Trusler (T) 

1. Øget fokus på sundhedsbevidsthed 

2. Vækst på udviklingsmarkeder 

3. Eksponentielt stigende befolkning 

4. EFSA’s lovgivning - evt. forbud mod 

syntetiske farver 

5. Høje adgangsbarrierer 

6. Mennesket udvikler resistens overfor 

antibiotika 

1. Faldende interesse for produktløsninger 

2. Stigende renteudvikling  

3. Stigende råvarepriser 

4. Verserende retssager 

5. Øget konkurrence 

6. Ny og bedre teknologi 
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4 Kapitel – Regnskabsanalyse 

Overordnet set skal regnskabsanalysen forklare virksomhedens udvikling empirisk set. Begrebet 

empirisk vil altid være en balancegang da det kan diskuteres, hvor langt tilbage det er relevant 

at analysere.  

Som tidligere nævnt afgrænses regnskabsanalysen til at omhandle regnskabsårene fra 2006-

2010. 

Forarbejdet for denne regnskabsanalyse består i en reformulering og efterfølgende 

dekomponering af Chr. Hansens nøgletal via Dupont-modellen. 

Metodisk, inden nøgletallene brydes ned, vil regnskaberne først blive gennemgået med den 

hensigt at klarlægge eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet. Det er vigtigt at korrigerer for 

eventuelle transitoriske poster inden nøgletallene udregnes og analysen foretages.  

At fjerne transitoriske vil i virkeligheden sige, at regnskaberne gøres mere transparent i forhold 

til hvad der er drift og hvad der er finansiering. Opdelingen i drift og finansiering er med at til at 

udpensle kilderne til værdiskabelse, hvilket analytisk er til glæde for de fleste interessenter. 

Når ovenstående proces er fuldført foretages en analyse af Chr. Hansens performance i lyset af 

udviklingen i deres nøgletal. 

 

4.1 Reformulering 

For at kunne fjerne transitoriske poster er det relevant at se efter blanke revisionspåtegninger, 

strukturelle ændringer, kontinuiteten i forhold til regnskabspraksis, ekstraordinære og 

usædvanlige poster etc. 

 

4.1.1 Gennemgang af revisionspåtegning 

Chr. Hansen har aflagt regnskab i henhold til gældende love og bestemmelser i International 

Financial Reporting Standards (IFRS).  
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Alle regnskaber aflagt i perioden nævnt ovenfor har ikke fra revisors side givet anledning til 

nogen forbehold, hvorfor disse alle har haft blanke påtegninger. 

Prospektet er aflagt i medfør af den internationale revisionsstandard (RS300). Revisors ordlyd af 

selve påtegningen er derfor lidt anderledes formuleret. Revisor bekræfter at NASDAQ OMX 

Copenhagen A/S’s regler er overholdt, og at alle væsentlige forhold vedrørende Chr. Hansen er 

indeholdt i prospektet.  

Selve revideringerne af tidligere års koncernregnskaber, som er indeholdt i prospektet, er 

foretaget med afsæt i IFRS. 

 

4.1.2 Regnskabspraktiske og strukturelle ændringer 

Under PAI Partners ejerskab har ledelsen gennem de sidste fem år frasolgt forskellige 

aktiviteter. Baggrunden for frasalgene er i visse tilfælde valgt ud fra et profitabilitetsaspekt, 

og/eller fordi aktivitetens forretningsområde befandt sig uden for virksomhedens kerneområde. 

Chr. Hansen har under PAI Partners ledelse frasolgt produktområderne Dairy Flavor, Seasoning 

og Sweet Flavor i april 2008, og i juli og august 2007 blev henholdsvis paprikaproduktionen og 

aktiviteterne inden Excipients & Coating ligeledes frasolgt.  

Under normale omstændigheder vil dette give anledning til en stribe korrektioner for at sikre 

kontinuitet af de forskellige årsregnskaber. Påvirkningen af disse ophørte aktiviteter på 

resultatopgørelsen, balancerne, penge- og egenkapitalopgørelserne i tidligere års regnskaber 

har dog været af begrænset karakter. 

Når det er påpeget så har den ansvarlige revisorer for prospektet i overensstemmelse med IFRS 

korrigeret de forskellige regnskabsår således, at driften for de fire regnskabsår er 

sammenlignelige27. Med andre ord har revisor fjernet, den effekt tidligere forretningsaktiviteter 

har haft på de historiske regnskabstal. 

                                                        
27 Chr. Hansens prospekt 
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Slutteligt kan nævnes at Chr. Hansen ændrede koncernvaluta i regnskabsåret 2008/2009 

således, at de i dag aflægger regnskab i EUR i stedet for DKK som det var tilfældet fra 2005 til 

2008.  

Dette faktum tillægges dog ingen større værdi, da DKK i hele denne periode har haft en 

fastkurspolitik i forhold til Euroen. 

 

4.1.3 Korrektioner til analysebrug 

4.1.3.1 Af- og nedskrivninger 

Chr. Hansens af- og nedskrivninger er fordelt ud på omkostningerne inden for:  

1. Produktion 

2. Forskning & udvikling 

3. Salg & markedsføring 

4. Administration  

 

 Af- og nedskrivningernes bidrag til hver enkelt overnævnt post er fratrukket og i stedet givet en 

selvstændig post. Denne reklassificering gør det muligt at beregne indtjeningsbidraget (EBITDA), 

som analytisk er vigtigt. 

Af Chr. Hansens goodwill foretages der hvert år nedskrivningstest i henhold til 

årsregnskabslovens bestemmelser for at illustrerer årets værdiforringelse.  

I den analyserede periode har der ikke været grundlag for nedskrivning af goodwill, og 

udviklingen kan primært tilskrives beskedne opkøb og kursreguleringer. 

Korrigering af af- og nedskrivninger kan ses i bilag 17. 
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4.1.3.2 Særlige poster 

Chr. Hansens valgte regnskabspraksis foreskriver at særlige poster indeholder væsentlige beløb, 

som ikke kan henføres til den normale drift. Det kan være alt lige fra gevinster og tab ved 

afhændelse af dattervirksomheder, frasalg, lukning, omstrukturering etc. 

Imidlertid kan det diskuteres, om det ikke kan forventes at der jævnligt vil være behov for at 

tilpasse virksomheden, hvorfor disse kan ses som en del af driften. 

Posten fratrækkes derfor på samme vilkår som de andre driftsrelaterede poster. 

Korrigering af særlige poster kan ses i bilag 17. 

 

4.1.3.3 Driftslikviditet 

I beregningen af den investerede kapital indgår driftslikviditet. Driftslikviditet skal ses som den 

del af Chr. Hansens likvider, som er bundet i driften og derfor ikke genererer noget afkast i form 

af renter. Den eksakte kapitalbinding i driften kan variere meget.  

Hovedformålet med denne balancepost er at have en økonomisk buffer, som kan modstå træk i 

virksomhedens likvider på daglig basis.  

Det kan altid diskuteres, hvor meget kapitalbinding denne balancepost inkluderes. I denne 

reklassificering er driftslikviditeten for hvert år anslået til 1% af årets omsætning. Denne ene 

procent af årets omsætning krediteres den analytiske balance på aktivsiden, hvorimod den 

resterende likvide beholdning debiteres den analytiske balance på passivsiden. 

Reklassificeringen af denne post vil i praksis ofte være af beskeden karakter, hvorfor det også 

kunne forsvares at klassificerer hele posten som en del af de finansielle aktiver. 

Den konkrete udregning af driftslikviditeten kan ses i bilag 18. 
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4.1.3.4 Finansielle indtægter og omkostninger 

Under ovennævnte aspekter findes betragtelige poster i forbindelse med Chr. Hansens 

afdækning af valuta.  

Det kan umiddelbart diskuteres hvorvidt gevinster og tab i tidsrummet mellem slagsaftalens 

indgåelse til betalingen foreligger, bør tilskrives drifts- eller finansieringsaspektet. 

De fleste analytikere hælder i praksis til at der ikke foretages denne regulering, da alle drifts- og 

finansieringsrelaterede beslutninger vurderes at være af finansieringsmæssig karakter.  

Med afsæt i dette argument samt det faktum at Chr. Hansen ikke selv ser posten som 

driftsrelateret er der ikke foretaget nogen korrektion under denne post. 

Det pointeres kort at der findes andre posteringen i regnskabet vedrørende 

valutakursreguleringer. Ud fra samme praksis om, at de vurderes til at være af 

finansieringsmæssig karakter bliver der ikke korrigeret for disse poster. 

 

4.1.3.5 Leasing 

I Chr. Hansens prospekt, note 34, uddybes Chr. Hansens kautions og garantiforpligtigelser28. 

Herunder fremgår det, at virksomheden besidder visse leasing forpligtigelser. Disse 

forpligtigelser er alle klassificeret som operationel leasing, hvorfor disse er fratrukket som en 

hver anden driftsomkostning.  

I lyset af leasingforpligtigelsernes løbetid kan det diskuteres, hvorvidt der reelt er tale om 

operationel eller finansiel leasing. Leasingforpligtigelsernes løbetid er på mellem et og fem år, 

hvorfor klassificeringen af de længere leasingforpligtigelser godt kunne diskuteres. 

Trods ovennævnte diskussion er hele leasingforpligtigelsen medtaget som operationel leasing, 

hvorfor der ingen korrigeret er foretaget.  

                                                        
28 Chr. Hansens prospekt 
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Nettoeffekten af at omklassificerer dele af den operationelle leasing til finansiel leasing vil være 

yderst beskeden, og det vil alene af hensyn til væsentlighedskriteriet kunne forsvares ikke at 

gøre det.  

Slutteligt skal det påpeges at regnskabet er lavet af statsautorisret revisorer, hvorfor det må 

antages at være i fuld overensstemmelse med de lovgivningsmæssige rammer. 

 

4.1.3.6 Goodwill og andre immaterielle aktiver 

Chr. Hansen foretager nedskrivningstest på deres goodwill samt øvrige immaterielle aktiver. I 

tilfælde af værdien på immaterielle aktiver vurderes lavere, afskrives tabet i balanceposten. 

Regnskabet giver ingen anledning til at tvivle på denne procedure, hvorfor der ikke korrigeres 

under denne post. 

 

4.2 Nøgletal 

Dupont modellen er et godt redskab til at illustrere rentabiliteten, da den opdeler 

værdiskabelsen i en drifts- og finansieringsdel. I forbindelse med en værdiansættelsen er det 

driften der skal vurderes, da denne er virksomhedens primære aktivitet.  

Nøgletallene er beregnet på baggrund af en før skat betragtning, hvilket skyldes at efter skat 

betragtningen giver et meget forvirrende billede af driften.  

Den effektive skattesats for Chr. Hansens reelle historiske performance svinger voldsom under 

den analyserede periode.  

Som det fremgår af bilag 7 ses det, at den effektive skattesats for regnskabsåret 2008/2009 var 

654%, hvilket vil giver et uoverskueligt billede af udviklingen i nøgletallene. 
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Figur 4.1 - Dupont-modellen 

 

     Kilde: Regnskabsanalyse for beslutningstagere 

 

4.2.1 ROIC 

Afkastningsgraden (ROIC) er i forhold til driften det overordnede rentabilitetsnøgletal og 

forklarer i virkeligheden, hvor godt virksomheden forrenter sin investerede kapital. Udviklingen i 

afkastningsgraden er produktet af udvikling i de to underliggende nøgletal overskudsgrad og 

omsætningshastighed.  

Målt på afkastningsgraden har PAI partners under sit ejerskab af Chr. Hansen haft forbedret 

ROIC i alle år. Nedenfor er udvikling for ROIC skitseret. 
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Tabel 4.1 - Dupont-modellens nøgletal 

Ratios (After tax) 2006 2007 2008 2009 2010 

Operating margin (EBIT / Revenue), % 11,23 16,86 20,14 21,40 20,70 

Asset turnover (Revenue / Avg. Inv. capital) 0,40  0,42  0,45  0,49  0,57  

ROIC (EBIT / avg. Inv. capital), % 4,44 7,08 9,06 10,52 11,73 

ROIC (Operating margin * Asset turnover), % 4,44 7,08 9,06 10,52 11,73 

NIBD rate (Net financial cost / Avg. NIBD), % 7,50 8,51 7,45 11,45 9,63 

Spread (ROIC - Net financial costs), % -3,07 -1,42 1,61 -0,93 2,10 

Financial gearing (Avg. NIBD / Avg. Equity) 9,63  10,57  9,24  8,50  2,18  

ROE (ROIC + Spread * financial gearing), % -25,10 -7,95 23,94 2,63 16,29 

ROE (EBIT / Avg. Equity), % -25,10 -7,95 23,94 2,63 16,29 

                Kilde: Egen udregning 

 

PAI Partners ejerskab har skabt en betydelig indtjeningsforbedring, hvor det via effektivisering 

er lykkes at øge profitabiliteten. 

Det historiske rentabilitetsniveau illustrerer en virksomhed i en sund udvikling og ledelsens 

flotte bedrifter, målt på nøgletallene, har givet Chr. Hansen en bedre konkurrencesituation, end 

den de havde i starten af den analyserede periode.  

Udviklingen i nøgletallene er ikke mindre imponerende når de makroøkonomiske forhold, de 

sidste par år, tages i betragtning.  
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4.2.1.1 Geografisk omsætningsudvikling 

Udviklingen for Chr. Hansen har været positiv for hele den undersøgte periode. Udviklingen i 

omsætningen er skitseret i figuren nedenfor. 

 

Figur 4.2 - Geografisk omsætning i EUR tusind 

 

      Kilde: Årsrapporten 2009/2010 samt prospekt 

 

Rent illustrativ er det svært at se, men Chr. Hansen har med undtagelse af ét år i Danmark og i 

Nordamerika skabt positiv vækst hvert år på alle de markeder hvor de er repræsenteret. 

 Vækstraterne på de forskellige markeder betyder at den gennemsnitlige årlige 

omsætningsvækst for Chr. Hansen over de sidste fem år har været på 12%, hvilket alt andet lige 

bekræfter at Chr. Hansen har præsteret fornuftigt.   

Det er her værd at bemærke at markederne i Asien og Sydamerika oplever vækstprocenter på 

henholdsvis 31% og 23%, hvilket er markant over vækstraterne på  Chr. Hansens største 

markeder EU og Nordamerika.  
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Sidstnævnte markeder oplever i seneste årsregnskab mere moderate vækstrater på henholdsvis 

7% og 10% 

Det seneste årsregnskab er i forhold til regnskabsanalysen interessant, da Chr. Hansen på 

udviklingsmarkederne ser ud til at have momentum.   

 

4.2.1.2 Overskudsgrad 

Overskudsgraden har været fokusområde29 for Chr. Hansen, siden PAI Partners opkøbte 

virksomheden i 2005. 

Den positive udvikling i ROIC skyldes hovedsagligt den forbedret overskudsgrad (EBIT/Revenue) 

som i perioden fra 2006 til 2010 er steget med næsten 100%. 

Nedenfor er overskudgraden dekomponeret yderligere ud på hver enkelt division. Det er 

primært EBIT marginen der er interessant, da overskudsgraden illustrerer forholdet mellem EBIT 

og omsætning.  

Den positive udvikling i overskudsgraden er drevet af udviklingen i de to divisioner Cultures & 

Enzymes og Health & Nutrition. Begge divisioner har udover positiv vækst i omsætningen 

formået at reducere omkostningerne. 

Colors & Blend divisionens overskudsgrad har i perioden været mere eller mindre konstant og 

har, set i lyset af udviklingen i de to andre divisioner, klaret sig dårligst. 

Målt på omsætning har divisionen præsteret fornuftigt i den analyserede periode hvor 

divisionens salg konstant har ligget i et niveau omkring 24% af den totale omsætning. 

Grunden til at overskudsgraden ikke har forbedret sig nævneværdigt, skyldes udviklingen i 

råvarepriserne på nogle af de råvarer som indgår i divisionens produktion.  

 

                                                        
29 Chr. Hansens prospekt 
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Især prisudviklingen på carmine, har pådraget divisionen øget udgifter. Udviklingen i netop 

carmine er uddybet i den strategiske analyse under afsnittet 3.2.4 – Leverandørernes 

forhandlingsstyrke. I afsnittet forklares, at den stigende prisudvikling uden tvivl har haft negativ 

indflydelse på divisionens præstation i forbindelse med overskudsgraden.  

I forhold til overskudsgraden er det ikke lykkedes Chr. Hansen at overføre disse omkostninger 

fuldt ud til kunderne, hvorfor det ikke er lykkedes at forbedre overskudsgraden. 

 

4.2.1.3 Omsætningshastighed 

Dette nøgletal er beregnet på baggrund af gennemsnitsværdier af den investerede kapital, 

hvilket skyldes det konkrete nøgletal skal afspejle driften henover hele regnskabsåret. 

Gennemsnitsværdierne er udregnet som investeret kapital primo plus ultimo, divideret med to, 

hvilket anses for at være den mest korrekte metode30. 

Ledelsen har formået at øge omsætningshastigheden (Revenue/Avg. invested capital), hvilket 

også bidrager positiv til udvikling i ROIC. Den investerede kapital for perioden har ligget 

forholdsvis stabilt, hvorfor den positive omsætningshastighed primært skyldes vækst i den årlige 

omsætning.  

Omsætningshastigheden er tæt forbundet med likviditetscyklussen, da årets 365 dage divideres 

med omsætningshastigheden for at finde denne. Likviditetscyklussen er et godt analytisk 

redskab til, at vise den tid det tager Chr. Hansen at omdanne sine varelagre til indtjening på 

toplinien.  

Forbedret arbejdskapital fremkommer ved en mere stram styring af varelageret og 

tilgodehavender samt ved at opnå længere og bedre kreditvilkår hos kreditorer31.  

Omsætningshastigheden er steget fra 0,40 til 0,55 over den analyseret periode, hvilket betyder 

at arbejdskapitalen i dag er bundet færre dage, end den var for fem år siden.  

                                                        
30 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
31 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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Sammenlignet med andre brancher er omsætningshastigheden forholdsvis lav. Dette er ikke 

unormalt, da investeringstunge virksomheder ofte er karakteriseret ved lave 

omsætningshastigheder.  

Til gengæld er salgsprisen i de investeringstunge brancher ikke på samme måde et vigtigt 

konkurrenceparameter, hvorfor der ofte ses større overskudsgrad i disse brancher32. 

Det er omsætningshastighedens positive udvikling, som sammen med overskudsgraden 

genererer den positive udvikling i Chr. Hansens afkastningsgrad.  

I forhold til afkastningsgraden bidrager omsætningshastigheden ikke i samme grad som den 

forbedret overskudgrad gør det. Uanset bidragets omfang er det en forbedring, som har været 

med til at præge den positive udvikling.  

 

4.2.2 Finansiel gearing 

I forhold til den historiske udvikling i Chr. Hansens kapitalomkostninger fremgår det af tabel 4.1 

– Dupont modellens nøgletal at der, i perioden mellem årsregnskab 2008/2009 og 2009/2010, 

har været et markant skift i den finansielle gearing, der er reduceret fra 8,50 til 2,18. 

Reelt kan der argumenteres for, at skiftet har været større end den ovennævnte forskel først 

antyder. Dette skyldes at de finansielle nøgletal er udregnet på baggrund af 

gennemsnitsbetragtninger, hvorfor 2009/2010 nøgletallene delvist afspejler ”de gamle 

kreditfaciliteter” 

Den markante ændring skyldes i høj grad Chr. Hansen ”nye kreditfaciliteter”, som har reduceret 

den nettorentebærende gæld og samtidig øget egenkapitalen.  

I afsnit 2.7.2 – Børsnoteringens indflydelse på Chr. Hansens kreditfaciliteter fremgik det, at hele 

passivsiden blev refinansieret hvorfor det er svært at konkluderer på den historiske udvikling, da 

grundlaget blev ændret markant. 

                                                        
32 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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Konkret har de ændrede kreditfaciliteter betydet, at Chr. Hansen nu får fuldt fradrag for alle 

deres rentebetalinger.  

I Danmark har loven vedrørende ”tynd kapitalisering” haft den betydning for de gamle 

kreditfaciliteter, at Chr. Hansen ikke har kunnet fratrække den del af gælden som optog mere 

end 80% på passivsiden33. 

Det fuldt udnyttede skatteskjold er ud fra et økonomisk rationale positivt, hvis Miller og 

Modigliani’s generelle teori omkring kapitalstruktur tages i betragtning.  

Denne teori beskriver, hvordan virksomheder med høj finansiel gearing i højere grad udsætter 

sig selv for ”Risk of default or of financial distress”34.  

Med afsæt i denne teori kan der argumenteres for, at der ikke kun er mindre risiko forbundet 

med den nye kapitalstruktur men at det også er økonomisk rationelt at nedbringe gælden 

således, at der opnås fuldt fradrag ved den nye kapitalstruktur. 

 

4.3 Delkonklusion 

Første step af analysen var en undersøgelse af blanke revisionspåtegninger, som hverken i 

prospektet eller nogen årsrapporter gav anledning til bekymringer. 

Næste step var undersøgelse af regnskabspraksis samt strukturelle ændringer, som heller ikke 

gav anledning til korrektioner. 

Sidste step var selve reformuleringen af Chr. Hansens historisk rapporterede regnskaber. 

Reformuleringen blev foretaget for at gøre de rapporterede tal mere analytisk anvendelige 

således at udviklingen i nøgletallene udelukkende blev beregnet med udgangspunkt i driften. 

Følgende regnskabsmæssige poster blev diskuteret, men blev ikke korrigeret: finansielle 

indtægter og udgifter, leasing samt goodwill og andre immaterielle aktiver. 

                                                        
33 http://www.business.dk/diverse/nye-skatteregler-favoriserer-kapitalfonde 
34 Principles of Corporate Finance 
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Følgende regnskabsmæssige poster blev korrigeret: Af- og nedskrivninger, særlige poster samt 

driftslikviditeten. 

Chr. Hansens omsætning i den analyserede periode har generelt oplevet vækst i alle år og på 

alle de markeder hvorpå de er repræsenteret. 

Udviklingen i overskudsgraden har været præget af at omkostningerne ikke er fulgt med 

omsætningsvæksten. Den dekomponerede overskudsgrad viste at det især var divisionerne 

Cultures & Enzymes og Health & Nutrition som havde reduceret omkostningerne relativ set, 

hvorimod overskudgraden for Colors & Blends mere eller mindre ikke havde undergået nogen 

udvikling.    

Omsætningshastigheden har også udviklet sig positivt i den analyserede periode, om end det 

ikke har været i samme omfang som udviklingen i overskudsgraden, så har den alt andet lige 

bidraget positiv i forhold til Chr. Hansens overordnede rentabilitet. 

Til sidst nævnes kort udviklingen i de finansielle nøgletal, hvor det primært er konsekvenserne 

af ”de nye kreditfaciliteter” og den store ændring i bl.a. den finansielle gearing. En ændring som 

konkret betyder at Chr. Hansen nu har mulighed for fuld udnyttelse af skatteskjoldet. 

Alt i alt skitseres en virksomhed i en sund udvikling. Ledelsens bedrifter, målt på nøgletallene, 

har alt andet lige skabt en bedre konkurrencesituation end den de havde for fem år siden, da 

PAI Partners trådte ind i virksomheden.  
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5 Kapitel – Prognose 

Prognosen har til hensigt at afspejle forventningerne til Chr. Hansens økonomiske præstationer 

fremadrettet og ligger i sidste ende til grund for værdien af Chr. Hansen. Prognosen er vedlagt 

som bilag 8-9.  

Generelt for Chr. Hansen, og som det blev gennemgået i BCG afsnittet, er der forskel på de tre 

divisioners markedssituation. Således kan der argumenteres for, at markedet for 

fødevarekulturer og mejerienzymer er nærmere en konsolideringsfase end de to andre 

divisioner som i højere grad befinder sig på markeder med vækst og større konkurrence. 

I regnskabsperioden 2009/2010 kan Chr. Hansen glæde sig over vækst i alle tre 

produktdivisioner samt på alle de markeder, hvor de er repræsenteret35. Denne væksttendens 

har været kontinuerlig under hele PAI Partners ejerskab, og dette kan i høj grad henledes til 

forklaringen af udviklingen i den organiske vækst.  

Ledelsen forventer vækst på samtlige af de markeder som Chr. Hansen opererer på, hvilket 

ledelsen tilskriver tre fundamentale aspekter:  

1. Udviklingen i den demografiske sammensætning 

2. Sociologiske trends 

3. Chr. Hansens konkurrenceevne 

 

Prognosen består af en budgetperiode på otte år samt en terminalperiode, hvor der 

prognosticeres fuld resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. 

Prognosen tager udgangspunkt i den analytiske balance og resultatopgørelse (bilag 8-9), som 

ligger til grund for regnskabsanalysen. Den analytiske balance blev foretaget under 

hensynstagen af, at det primært var den historiske driftsrelaterede udvikling der var interessant. 

I de efterfølgende afsnit vil forventningerne til de væsentligste valuedrivers blive gennemgået 

med afsæt i den historiske udvikling fra regnskabsanalysen samt den strategiske analyse.  

                                                        
35 Chr. Hansens conference call d. 2/11 -2010 
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5.1 Omsætningsvækst 

Efterspørgslen på fødevarer vil stige i takt med den globale befolkningstilvækst. Det fører til 

flere aktører på fødevaremarkedet og øget konkurrenceintensitet.  

Det anslås at store FMCG (Fast Moving Customer Goods) producenter vil presse prisniveauet, 

som derved giver sværere betingelser for de mindre leverandører af fødevareingredienser, 

hvorfor disse vil få det svært i det fremtidige marked36.  

Dette vurderes ikke at have særlig betydning for større leverandører som Chr. Hansen, der 

leverer højteknologiske og kundetilpassede løsninger. Det vurderes derfor, at Chr. Hansen vil 

bibeholde høj organisk vækst i forhold til deres konkurrenter, som det blev analyseret i afsnit 

3.5 - Vækststrategi.  

Dette understøttes af Chr. Hansens egen ledelse, der fokuserer på at den organiske vækst 

fremadrettet skal være høj. 

Det vurderes yderligere at Chr. Hansens forretningsmodel er gearet til vækst.  

Chr. Hansen har udviklet sig til at blive en leverandør af løsnings- og tjenesteydelser i stedet for 

kun at levere produkter. Denne forretningsmodel kombineret med virksomhedens 

overskudskapacitet bevirker at virksomheden er godt rustet til fremtidig vækst.  

På baggrund af dette vurderes det, at Chr. Hansen kan se frem til fortsat vækst i alle tre 

produktdivisioner. Da divisionerne dagligt opererer selvstændigt, vil disse også blive vurderet 

selvstændigt. 

 

  

                                                        
36 http://www.sequoia-uk.com/Brochure.aspx?Content=FMCGFutureChallenges. 
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5.1.1 Cultures & Enzymes 

Cultures & Enzymes divisionen er Chr. Hansens største og mest profitable produktdivision der i 

regnskabsåret 2009/2010 genererede 62% af omsætningen og 73% korrigeret EBIT.  

Chr. Hansen er markedsleder på både markedet for fødevarekulturer med ca. 43% af 

markedsomsætningen og på enzymmarkedet med 38%.  

I regnskabsårene 2006-2010 har Cultures & Enzymes divisionen haft en gennemsnitlig årlig 

vækstrate på 7,8%, hvilket primært skyldes to ting:  

1. Vækstprofilering i mejerier, hvor mejerierne i stigende grad efterspørger 

kulturerproduktet DVS®.  

2. Et stigende antal godkendelser af ansøgninger som probiotika, som afledt har givet øget 

efterspørgsel efter probiotika i mejeriprodukter 

 

Det forventes at den voksende befolkningsgruppe vil betyde øget efterspørgsel af divisionens 

produktløsninger, hvilket fremgik af den strategiske analyse. Det vurderes derfor, at Cultures & 

Enzymes divisionen får et voksende segment og en stigende efterspørgsel af divisionens 

produkter.  

Ligeledes vil den fortsatte investering i forskning og udvikling give nye og innovative 

produktløsninger, der kan være med til at drive den fremtidige vækst. 

Denne efterspørgsel vil være forskellig på Chr. Hansens markeder. Den vestlige verden vil 

efterspørge produktløsninger med sundhedsfremmende fødevareingredienser, hvorimod 

udviklingslande, der med ekspotentiel stigende befolkningstilvækst, i højere grad efterspørger 

flere mælkeprodukter generelt.  

Som skrevet i afsnit 4.2.1.1 – Geografisk omsætningsudvikling kan det forventes, at Chr. Hansen 

vil udnytte vækstmulighederne på udviklingsmarkeder og derved blive en indflydelsesrig 

producent på disse markeder.  
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Grundet disse faktorer forventes det, at Cultures & Enzymes divisionen på kort sigt vil vækste 

med 9-10% årligt.  

På mellemlang sigt er væksten estimeret til at have en mere aftagende karakter i takt med at 

visse markeder konsolideres. Omvendt forventes der stærk efterspørgsel på udviklingsmarkeder 

i hele budgetperioden, da efterspørgslen efter fødevarer er tiltagende på disse markeder.   

Konkret har Chr. Hansens ledelse vurderet, at markedet for Cultures og Enzymes på mellemlang 

sigt vil opleve moderate vækstrater med en årlig vækst omkring 7%. Markedet for 

fødevarekulturer vurderes til at have bedre vækstrater end mejerienzymer.  

Udgangspunktet for disse estimater er udviklingen på Chr. Hansen største markeder, som er 

Nordamerika og Europa. Ledelsens forventninger til udviklingsmarkederne er at fremtidige 

vækstrater her vil ligge på mellem 3-12%37. 

Det forventes at divisionen i fremtiden vil ekspandere yderligere samt erobre markedsandele på 

markeder med stort vækstpotentiale.  

Ovenstående faktorer ligger til grund for den forventede udvikling på mellemlang sigt, hvor det 

estimeres at værksraterne aftager fra 8% til 6%. 

 

5.1.2 Heath & Nutrition 

Health & Nutrition er Chr. Hansens mindste produktdivision som i regnskabsåret 2009/2010 

genererede 14% af omsætningen og 15% af korrigeret EBIT.  

Chr. Hansen er markedsleder på både Health & Nutrition for mennesker og dyr med henholdsvis 

ca. 15% og 14% af markedsomsætningen.  

Health & Nutrition divisionen er Chr. Hansens hurtigst voksende division, der i 

regnskabsperioden 2006/2010 voksede med gennemsnitlig 11,7%.  

                                                        
37 Chr. Hansens prospekt 
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Disse høje vækstrater skyldes i høj grad vækst i efterspørgslen af sundhedsfremmende 

fødevareingredienser. Chr. Hansen har opnået større videnskabelig viden om de 

sundhedsmæssige fordele probiotika har for mennesker og dyr, hvilket har drevet denne 

stigende efterspørgsel.  

Forventningerne til det fremtidige marked for helse- og ernæringsprodukter for henholdsvis 

mennesker og dyr, ser Chr. Hansens ledelse ret forskelligt på. 

Begge produkttyper er begunstiget af den øget sundhedsbevidsthed, men alligevel vurderes det 

at vækstpotentialet er større for de menneskelige produkter end for produkterne til dyr.  

Helse- og ernæringsprodukter til mennesker estimeres til at have et forholdsvist stort 

vækstpotentiale, hvor ledelsen ser en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 14%.  

Væksten skyldes som allerede nævnt det store fokus på sundhed samt en generelt stigende 

interesse for selvmedicinering. De senere år har vist en tendens til at samfundet og mennesker 

generelt tager større ansvar i forhold til sundhed, hvilket selvsagt er positivt for Chr. Hansen38. 

For produkterne til dyr tror ledelsen på en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 5%. Troen på 

fremtidig vækst er drevet af stigende efterspørgsel på kød, som primært er drevet af vækst i 

den globale befolkning samt generel højere levestandart.   

Som det blev analyseret i afsnit 3.4 - BCG, er probiotika Health & Nutrition divisionens hurtigst 

voksende produkt for både mennesker og dyr. Med yderligere opmærksomhed på probiotikas 

virkning vurderes det, at væksten også i fremtiden vil være høj.  

Øget sundhedsbevidsthed hos slutforbrugeren vurderes at præge kødproducenternes 

produktionsmetoder således, at de i højere grad vil benytte probiotika frem for antibiotika.  

Derfor kan der argumenteres for, at markedet for Health & Nutrition kan erobre noget af 

markedet for antibiotika, hvilket vil bidrage yderligere til fremtidens vækstestimater. 

                                                        
38 Chr. Hansens prospekt 
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Analyseinstituttet Euromonitor anslår at flere fødevareproducenter i fremtiden vil tilføje 

probiotika i deres produkter i takt med, at kendskabet til probiotikas sundhedsfremmende 

virkning bliver udbredt.  

Understående figur viser denne forventede fremgang af tilført probiotika i føde- og drikkevarer.  

 

5.1 - Forventninger til probiotika i føde- og drikkevarer 

 

               Kilde: Euromonitor 

 

Da markedet for probiotika forventer solide vækstrater, og Chr. Hansen oplever fremgang på 

alle markeder vurderes der fortsættende høje vækstrater. Når udviklingsmarkeder oplever 

vækstrater på over 40%, vil der her ligge yderligere fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Dette understøttes af en undersøgelse foretaget af Euromonitor der budgetterer at probiotika 

vil have en fremtidig vækst på ca. 30% i år 2009-2014.  
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5.2 - Fremtidige vækstrater for probiotika 

 

                  Kilde: Euromonitor 

 

På baggrund af ledelsens estimater samt Euromonitors analyse af probiotika vurderes det, at 

Health & Nutrition divisionen går mod yderligere vækst. Fremtidige estimater er fastsat delvist 

ud fra den historiske udvikling for divisionen, samt de positive fremtidsudsigter for divisionens 

produkter. 

Det vurderes at myndighedernes regulering inden for området er til fordel for virksomheder 

med stærke og dokumenterede teknologiplatforme. Til trods for EFSA’s strenge 

godkendelsesprocedure vurderes det, at Chr. Hansens teknologiplatforme er blandt branchens 

stærkeste og mest dokumenteret. 

På kort sigt vurderes det, at Health & Nutrition divisionen vil have vækstrater på mellem 18-25% 

årligt.  

På mellemlang sigt vurderes det at væksten vil aftage, da konkurrencen på markedet for 

probiotika vil blive større og derfor vil væksten aftage fra 15% til 7%. 
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5.1.3 Colors & Blends 

Colors & Blends divisionen genererede i regnskabsåret 2009/2010 24% af omsætningen og 11% 

af korrigeret EBIT.  

Chr. Hansen har gennem tiden opbygget en solid position på markedet for naturlige farver og er 

markedsleder med 20% af markedsomsætningen.  

I regnskabsårene 2006-2010 har Colors & Blends divisionen haft en omsætningsvækst på 

henholdsvis 2%, 0%, 2% og 26%.  

Den markante vækst i sidste regnskabsår 2009/2010 skyldes, at EU-kommissionen i september 

2009 vedtog et nyt tiltag om anmærkning af syntetiske farver i føde- og drikkevare. 

Grundet undersøgelser fra EU-kommissionens ”Southampton-rapport” skal producenter nu 

anmærke de skadelige virkninger de syntetiske farver måtte have på deres produkter.  

Effekten af dette tiltag blev at efterspørgslen på naturlige farvestoffer steg, da producenter ville 

have ”rene” mærkninger på deres produkter.  

Ledelsen i Chr. Hansen vurderer, at markedet for naturlige farver til drikkevarer, slik, is og 

færdigretter vil opleve vækstrater på mellem 4-12% frem til 201539. 

Som det også har haft betydning for Chr. Hansens andre divisioner, er væksten drevet af 

fundamentale forhold som øget befolkning og levestandart.  

Grundet dette vurderes det, at Colors & Blends divisionen på kort sigt vil vækste med 20% i 

2011, grundet at effekten af Southampton rapporten ikke helt er forsvundet.  

Med tiden vil væksten så småt aftage og frem til år 2013 vurderes det, at Colors & Blends vil 

vækste med 7-8% årligt.  

På mellemlang sigt vurderes det, at Colors & Blends vækster med 5-8% årligt. Divisionen vil 

stadig være påvirket af den organiske vækst, nye innovative produktløsninger samt gunstige 

forretningsmuligheder på nye markeder.  

                                                        
39 Chr. Hansens prospekt 
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5.2 Produktionsomkostninger 

Generelt har Chr. Hansen i perioden under kapitalfondens ejerskab forbedret sin bruttomargin, 

som er gået fra 42% i 2006 til 51% i 2010. Ledelsen har gennem hele den analyserede periode 

haft fokus på rentabilitet og den positive tendens vurderes også i fremtiden at kunne forbedres.  

Strategisk har Chr. Hansen et godt forretningsmæssigt udgangspunkt, i kraft af branchen 

besidder høje adgangsbarrierer. Dette betyder at aktørerne på markedet ikke i samme grad 

konkurrerer på pris. 

Samtidig forventes det som nævnt i værdikædeanalysen, at Chr. Hansen i omkostningsøjemed 

kan udnytte sin størrelse til at reducere omkostninger via economics of leaning, economics of 

scale og economics of scope.  

Markedsforholdet vurderes ikke at ændre sig markant i fremtiden, hvorfor Chr. Hansen i 

fremtiden også kan lukrerer på dette. 

Nedenfor er forudsætningerne for de budgetterede omkostningsposter vurderet for hver enkel 

division. 

 

5.2.1 Cultures & Enzymes 

Cultures & Enzymes forventes i den nærmeste fremtid at have det mest fornuftige 

bruttomarginpotentiale blandt divisionerne.  

Produkterne i denne division har historisk set udgjort størstedelen af virksomhedens 

eksistensgrundlag og Chr. Hansen har oparbejdet meget erfaringen inden for driften af 

mejerienzymer og fødevarekulturer.  

I fremtiden vurderes denne erfaring (economics of leaning) at give muligheder for at udnytte 

stordriftsfordele (economics of scale) og forbedre bruttomarginen.  
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Produktionen inden for denne division er karakteriseret ved beskedne udgifter til råvarer og 

relativt høje faste omkostninger. Mindre produktionsomkostninger vil derfor realiseres i kraft at 

outputtet forbedres, hvilket vil sige at der udvindes flere bakterier og enzymer af 

råvareinputtet. 

 

5.2.2 Health & Nutrition 

Health & Nutrition divisionens produktionsomkostninger forventes ikke forbedret signifikant på 

kort sigt, da markedet stadig oplever stor vækst.  

Markedet er ikke konsolideret, hvilket bevirker at det for Chr. Hansen er mere besværligt at 

standardisere og effektiviserer produktionen. 

Bruttomarginen for Health & Nutrition forventes først at stige, når markedsvæksten begynder at 

aftage.  

Til den tid vil driftsomkostningerne i højere grad indgå som et konkurrenceparameter på 

markedet, hvilket vurderes at have positiv indflydelse på driftsmarginen. 

 

5.2.3 Colors & blends 

Colors & Blends divisionen er empirisk set den del at Chr. Hansen med lavest bruttomargin. 

Divisionens performance, målt på bruttomarginen, har ikke fulgt udviklingen som de to andre 

divisioner har.  

At divisionens bruttomargin ikke har fulgt trop i forhold til de to andre divisioner tilskrives især 

ustabile råvarepriser. Som det er blevet påpeget både i den strategiske og den 

regnskabsmæssige analyse, så er prisen på carmine steget markant i regnskabsåret 2009/2010. 

Samtidig har det ikke været muligt at øge salgsprisen i samme omfang, hvilket muligvis kan 

forklares ved at naturlige farver i forvejen er markant dyrere at købe i forhold til de syntetiske 

farver.  
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At prisudviklingen på produktionens råvareinput er ustabilt, gør ikke prognosen mindre 

besværlig. Med afsæt i den historiske bruttomargin vurderes det derfor ikke, at divisionen 

besidder noget markant forbedringspotentiale. 

I fremtiden vurderes det at regulativer på markedet for syntetiske farver, samt større interesse 

for det naturlige, vil have positiv effekt på markedet for naturlige farver. Denne gunstige 

situation forventes, at give Chr. Hansen muligheden for at øge bruttomarginen i fremtiden.  

Hvorvidt bruttomarginen kan forbedres ved at reducerer omkostninger på råvarer kan ikke 

udelukkes, men den forbedret bruttomargin forventes primært at være drevet af øget salgspris. 

Bruttomarginen forventes, på baggrund af ovenstående afsnit, at stige fra 49% til 52% i 

budgetperioden og derefter fastholde denne værdi i terminalperioden. 

 

5.3 Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Det forventes, at Chr. Hansens også i fremtiden vil prioriterer forskning og udvikling og på den 

måde opruste deres i forvejen stærke teknologiplatforme. 

Som det fremgår af den strategiske analyse har Chr. Hansen historisk set, investeret relativ 

meget i forskning & udvikling i forhold til det generelle niveau for branchen. Omkostninger til 

forskning & udvikling har ligget relativ stabilt, hvor omkostningerne har befundet sig mellem 5% 

og 7% af omsætningen40. 

Forskning & udvikling vurderes i fremtiden at være et af markedets vigtige 

konkurrenceparametre, da markedet i højere grad efterspørger innovative produktløsninger 

som er tilpasset de enkelte kunders behov.  

Afsnit 3.3 – Chr. Hansens værdikæde giver et indtryk af, at Chr. Hansen forsøger at opfylde dette 

krav via deres innovationsteam og applikationscentre.  

                                                        
40 Chr. Hansens prospekt 
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Ovennævnte brobygningen mellem Chr. Hansens forskning og kundernes efterspørgsel er som 

nævnt før, én af Chr. Hansen store valuedrivers. I fremtiden forventes det derfor, at Chr. Hansen 

vil fortsætte med at prioritere forskning og udvikling højt.  

Derfor er disse omkostninger estimeret til i budgetperioden at ligge på mellem 5% og 5,5% af 

omsætningen, for derefter at falde til 5 % fra terminalperioden og frem. 

 

5.4 Salgs- og marketingomkostninger 

Denne post vil ikke blive gennemgået specielt omfattende, men baggrunden for den faldende 

tendens i løbet af budgetperioden vil kort blive uddybet.  

På kort sigt forventes det ikke at salgs og marketingsomkostningerne vil afvige specielt fra det 

historiske forhold mellem omsætningen og denne udgiftspost. I takt med at 

udviklingsmarkederne i højere grad konsolideres formodes det at investeringer i salg og 

marketing ikke behøver være lige så omfattende i forhold til omsætningen. 

Salgs- og marketingsomkostningerne vurderes derfor at aftage i budgetperioden fra 12,7% til 

11,5% for derefter at være 11,5% i terminalperioden og frem. 

 

5.5 Arbejdskapital 

Arbejdskapitalen drives at udviklingen i varelagre, varedebitorer, varekreditorer, andre 

tilgodehavender, driftskapital, hensatte gældforpligtelser, pensionsforpligtelser, forudbetaling 

fra kunder, anden kortfristet gæld og udskudt skatteforpligtelser. 

Disse underliggende poster antages i fremtiden at udgøre en konstant i forhold til udviklingen i 

omsætningen.  

Med undtagelse af udviklingen i udskudte skatteforpligtigelser vurderes det realistisk, at 

arbejdskapitalen fluktuerer med omsætningen. 
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Fremtidige estimater er fremkommet på baggrund af et gennemsnit af de historiske posters 

forhold til omsætning. 

 

5.6 Anlægsaktiver 

Anlægsaktivernes udvikling drives af udviklingen i de tre underliggende kategorier: immaterielle, 

materielle, og finansielle anlægsaktiver. 

Fremskrivningen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes af Chr. Hansens 

økonomidirektør Henning Jacobsen at holde investeringsniveauet i størrelsesordenen 6,0% - 

6,5% af omsætningen41. Hertil udtaler han, at de besidder i dag den kapacitet de skal bruge de 

næste 3-5 år 

Derved er Chr. Hansens nuværende situation i forbindelse med produktionsapparatet præget af 

overskudskapacitet, og vil relativt let kunne omstilles ved øget træk på kapaciteterne. 

Dette skyldes at der under PAI partners ejerskab blev investeret betragteligt i øget kapacitet, 

hvor bl.a. fødevarekulturfabrikken i Avedøre er den største i virksomhedens historie42.   

Derfor vurderes det, at Chr. Hansens nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for 

budgetperioden vil være på 0% på kort sigt. 

På mellemlang sigt, og i takt med at Chr. Hansen har reduceret sin overskudskapacitet, vil 

yderligere investeringer være nødvendigt, hvorfor nettoinvesteringerne stiger fra 0% til 8%. 

Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver ligger stabilt på 6% på kort sigt, da det vurderes 

at investeringerne i forskning og udvikling vil øge goodwill posten på balancen i kraft at 

aktiverede projekter, nye patenter etc.  

På mellemlang og lang sigt vurderes nettoinvesteringerne at falde i takt med, at forskning og 

udvikling falder marginalt. 

                                                        
41 http://epn.dk/brancher/industri/article2208794.ece 
42 http://www.business.dk/boersnyt/chr.-hansen-bygger-fabrik-til-300-mio.-kr.-i-avedoere 
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De finansielle anlægsaktiver består blot af udskudte skatteaktiver. Da dette er en forholdsvis 

arbitrær post, antages det at posten for sidste regnskabsår fremskrives til at udgøre posten i 

hele budget- og terminalperioden.  

Opsummerende vil nettoinvesteringer for immaterielle og materielle anlægsaktiver holdes på 

6% af omsætningen de næste seks år, hvorefter nettoinvesteringerne vil stige fra 6% til 11%.  

Denne tendens fremskrives også til terminalperioden, hvor nettoinvesteringerne i immaterielle 

og materielle anlægsaktiver forbliver på 11%. 

 

5.7 Afskrivninger 

Chr. Hansens fremtidige afskrivninger er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning af tidligere 

regnskabsår. I regnskabsperioden 2006-2010 blev der i gennemsnit afskrevet 3,79% af de 

immaterielle og materielle anlægsaktiver.  

Denne gennemsnits betragtning er brugt til at fremskrive fremtidige anlægsinvesteringer med 

3,79%.  

Det er værd at bemærke at nettoinvesteringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver tager 

højde for afskrivninger, hvorfor effekten heraf allerede er indregnet. 
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5.8 Terminalperiode 

I terminalperioden antages det at branchen har opnået en såkaldt ”steady state”, hvor 

budgetforudsætningerne forbliver mere eller mindre uændrede. 

I denne perioden forventes det at det overnormale afkast er reduceret til et normalt 

markedsafkast jævnfør teorien om ”Mean reversion”.  

Dette medfører at det primært er inflation der driver væksten i terminalperioden, hvorfor 

udviklingen i inflationen er relevant for dette aspekt. 

Inflationen er besværlig at estimerer i kraft af Chr. Hansen afsætter deres produkter på det 

globale marked og derfor er underlagt vidt forskellige makroøkonomiske forhold. Den finansielle 

krise har ramt økonomien globalt, men de forskellige landes fundamentale tilstand er stadig 

meget forskellige. 

Inflationen for Chr. Hansen er estimeret ud fra en generaliserende betragtning af, hvordan 

situationen er på Chr. Hansen største markeder.  

USA og Europa er de største markeder på nuværende tidspunkt og deres økonomiske situation 

korrelerer nok til at vurdere de to markeder som en helhed. 

På kort sigt forventes det ikke at inflationsraten ændres markant, men i takt med de penge- og 

finanspolitiske tiltag begynder at smitte af på økonomien forventes det at inflation vil stige til et 

mere naturligt leje omkring 2%. 

Terminalperioden for omsætningsvæksten vil derfor primært være forklaret ud fra inflationen, 

samt et tillæg for realvæksten43. Derfor vurderes terminalvæksten at udgøre 3% i al fremtid. 

Dette uddybes nærmere i Kapitel 7 – Værdiansættelse, efter udregning af værdiestimatet for 

Chr. Hansen, hvor betydningen af terminalperioden synliggøres. 

 

  

                                                        
43 www.skat.dk 
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5.9 Delkonklusion 

Prognosen giver hele værdigrundlaget for værdiansættelsen. Derfor er det væsentlig at forholde 

sig til, at prognosen er behæftet med visse usikkerheder. Usikkerheden består i at opstillede 

forudsætninger i prognosen kan afvige fra den faktiske udvikling. 

For at gøre usikkerheden mindst mulig er prognosen primært udarbejdet på baggrund af den 

strategiske og regnskabsmæssige analyse. Supplerende blev oplysninger fra forskellige 

analyseinstitutter samt konkrete udtalelser fra ledelsen i Chr. Hansen brugt til at understøtte de 

fremtidige estimater. 

Det konkluderes at Chr. Hansens forretningsmodel er gearet til at kunne klare den fremtidige 

vækst.  

Tabel 5.1 – Fremskrivning af valuedrivers viser Chr. Hansens omsætningsvækst samt 

budgettering af omkostninger, hvilket indikerer at Chr. Hansen ser frem til en lukrativ fremtid 

med positive Cash flows.  

Opsummerende er udviklingen for hvert enkelt budgetestimat vist i nedenstående tabeller, 

hvorfor uddybende forklaringer, under hvert enkelt aspekt, ikke vil blive kommenteret 

yderligere. 

 

5.1 - Fremskrivning af valuedrivers 

                       Kilde: Egen vurdering 

 

% 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 

Revenue - Cultures & Enzymes 8 9 8 7 7 7 6 5 3 

Revenue - Health & Nutrition 21 25 18 15 13 12 10 7 3 

Revenue - Colors & Blends 22 9 8 8 6 6 5 5 3 

Cost of Sales -51 -50 -50 -50 -49 -49 -48 -48 -48 

R&D expenses -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,0 -5,0 -5,0 

Sales and marketing expenses -12,7 -12,0 -12,0 -12,0 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Tax rate -26 -26 -26 -26 -26 -25 -25 -25 -25 
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Fremskrivningen af omkostningerne ses i forhold til omsætningen. 

Omsætningsvæksten fremskrives individuelt for de tre produktdivisioner, da de på hver deres 

markeder oplever forskellige vækstrater. Fælles for produktdivisionerne er, at de alle har 

positive vækstrater i hele budgetperioden og terminalperioden.  

Nedenstående tabel 5.2 – Fremskrivning af balancen viser opsummerende fremskrivningen af 

balancen.  

 

5.2 - Fremskrivning af balancen 

   Kilde: Egen vurdering 

 

De væsentligste dele prognosen er medtaget og forklaret i dette kapital, men for at få det totale 

overblik af prognosen henvises til bilag 8-9 hvor hele prognosticeringen er vedlagt. 

   

% 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 

Net invest. in tangible assets 6 6 6 6 4 3 3 3 3 

Net new borrowings 0 0 0 0 2 3 8 8 8 

Invested capital (EURt) 1.125 1.184 1.247 1.313 1.366 1.414 1.476 1.540 1.604 

Growth in invested capital 9,4 5,3 5,3 5,3 4,1 3,5 4,4 4,3 4,2 
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6 Kapitel – Kapitalomkostninger 

I værdiansættelsesøjemed er kapitalomkostningerne i nuværende periode underlagt nogle 

vilkår, som afviger lidt fra normen på pengemarkedet. Renten er historisk lav, grundet 

finanskrisen, hvilket naturligvis påvirker kapitalomkostningerne. 

Dette giver anledning til en diskussion af WACC, da denne har stor betydning i de 

kapitalværdibaseret værdiansættelsesmodeller.  

   

6.1 WACC 

Dette afsnit har til hensigt at fastlægge Chr. Hansen kapitalomkostninger. 

Kapitalomkostningerne er relevante i forhold til de kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodeller da kapitalomkostningerne bruges til at tilbagediskontere 

modellernes fremtidige pengestrømme således, at vi får en nutidsværdi af virksomheden. 

WACC er udtrykt i procent, og afspejler kapitalstrukturens vægtede gennemsnitlige afkastkrav 

(Weighted Average Cost of Capital). Der skal i beregningen af WACC tages højde for 

kapitalstrukturen fordi, der er rentefradrag på gæld men ikke egenkapital. 

Det er vigtigt i forbindelse med WACC beregningen at alle afkastkrav på egenkapitalen, og 

gælden er repræsenteret.  

Chr. Hansen besidder på passivsiden én beskeden post under minoritetsinteresser, ligesom de 

både har kort og langfristet gæld.  Minoritetsinteresserne sidestilles med egenkapital og lang- 

og kortfristet gæld betragtes under ét, hvorfor WACC beregningen foretages med afsæt i 

nedenstående simple form. 
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I tilfælde af der kun er én type gæld, og egenkapital kan ligningen for WACC udtrykkes således44: 

 

WACC = rd * (1 – T) * D/V + re * E/V 

 

Hvor lignings input er: 

 

rd Afkastkrav på fremmedkapitalen  T Marginal selskabsskat 

D Markedsværdien af gælden   re Afkastkrav på egenkapitalen 

E Markedsværdien af egenkapitalen  V Markedsværdien af selskabet 

 

6.1.1 Kapitalstruktur 

Bestemmelsen af Chr. Hansens WACC står over for den generelle udfordring vedrørende 

cirkelproblematikken. Kort forklaret er problemet, at WACC bruges til beregningen af 

markedsværdierne og at markedsværdier bruges til beregning af WACC.  

Dette er imidlertid et problem idet markedsværdierne ikke kendes, da estimeringen af disse er 

hele formålet med værdiansættelsen. 

Denne cirkelproblematik kan afhjælpes ved hjælp af følgende tre estimeringsmetoder45: 

1. Virksomhedens målsatte (target) kapitalstruktur 

2. Kapitalstruktur for sammenlignelige selskaber 

3. Iterationsmetoden 

 

                                                        
44 Principles of Corporate Finance 
45 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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I forbindelse med Chr. Hansens børsintroduktion proklamerede ledelsen, at de med provenuet 

fra de nyudstedte aktier samt nystiftet gæld ville refinansiere alle deres forpligtigelser. ”De 

gamle kreditfaciliteter” er nu blevet afløst af ”de nye kreditfaciliteter”, og passiv balancen er 

blevet omstruktureret markant. 

Som det fremgå af tabel 4.1 – Dupont modellens nøgletal, har refinansieringen medført en 

kraftig reduktion i den finansielle gearing, da den nettorentebærende gæld er faldet. 

Med udgangspunkt i ovennævnte estimeringsmetoder, må det forventes at ledelsen har haft 

selskabets ønskede kapitalstruktur for øje i forbindelse med refinansieringen. Derfor må det alt 

andet lige formodes at den nye kapitalstruktur, kan tolkes som ledelsens målsatte 

kapitalstruktur. 

Derfor vil WACC for Chr. Hansen, med afsæt i den nye kapitalstruktur, estimeres til også at være 

gældende i fremtiden.  

Markedsværdien på henholdsvis gæld (D) og egenkapital (E) i forhold til markedsværdien på 

selskabet (V), vil i fremtiden derfor være: 

 

   D/V    = 0,47    E/V   = 0,53 

 

Den nye kapitalstruktur har reduceret den nettorentebærende gæld, hvilket bliver uddybet i 

afsnittet nedenfor.  
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6.1.2 Afkastkravet på fremmedkapitalen 

Afkastkravet på fremmedkapitalen er det forventede afkast som Chr. Hansens långivere kræver i 

kompensation for at stille kapital til rådighed. Afkastkravet findes ved at beregne følgende 

ligning: 

Rd = rf + rs 

 

Det ses på ovenstående ligning, at afkastkravet på fremmedkapitalen er en funktion af den 

risikofrie rente samt et selskabsspecifikt risikotillæg ( ), hvilket vil blive defineret i de 

kommende afsnit.  

 

6.1.2.1 Risikofrie rente 

For at finde den risikofrie rente benyttes en statsobligation der tilnærmelsesvis har samme 

varighed, som budget- og terminalperioden.  

Renteniveauet på danske statsobligationer er i værdiansættelsesøjeblikket 2,532%, hvilket 

fremgår af bilag 4. 

Herudover benyttes en likviditetspræmie, som kort fortalt er en merpris investorer er villig til at 

betale for likvide statspapirer. likviditetspræmien fremkommer af, at långiver og låntager har 

forskellig investeringshorisont, hvorfor långiver betaler en likviditetspræmie til långiver for at få 

en længere løbetid.  

Der er flere faktorer, der har indflydelse på likviditetspræmien. Det er ikke alene 

statsgældspolitikken der har indflydelse, men effektiviteten af handlen med statsobligationer 

samt udlandets aktivitet i danske statsobligationer er også afgørende46.  

Likviditetspræmien er for denne værdiansættelse fastsat til at være 1,468%. Yderligere 

forklaring af denne værdi vil ikke forekomme. 

                                                        
46 www.nationalbanken.dk 
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Denne likviditetspræmie tillægges den risikofrie rente, hvorfor den samlede risikofrie rente 

bliver 4,00% 

  

6.1.2.2 Selskabsspecifikke risikotillæg 

Den nye kapitalstruktur har Chr. Hansen kaldt: ”De nye kreditfaciliteter”. Provenuet fra 

børsintroduktionen samt den nyoptaget gæld er blevet brugt til at afvikle ”de gamle 

kreditfaciliteter”.  

De nye kreditfaciliteter er optaget i både EUR og DKK, og renten på disse lån er henholdsvis 

EURIBOR, CIBOR og LIBOR47 plus en margin i hvert enkelt tilfælde.  

Denne margin er ikke opgivet, men efter mailkorrespondance med Chr. Hansens IR-afdeling 

(Investor Relations) er marginen oplyst til at ligge mellem 1% og 3%. 

I forsøg på at konkretisere det selskabsspecifikke risikotillæg yderligere, er Chr. Hansens 

kreditrating undersøgt med henblik på at determinere risikotillægget. 

Standard & Poor’s har lavet et rankingsystem ud fra, hvor godt virksomheden opfylder 

forskellige krav.  

Skalaen går fra AAA til CC minus, hvor A-gruppen har ekstrem stærk kapacitet og C-gruppen er 

karakteriseret ved, at det økonomiske fundament er yderst sårbart. 

Chr. Hansens IR-afdeling har bekræftet, at de selv kreditvurderer deres virksomhed som BBB48, 

hvorimod Danske bank kreditrater Chr. Hansens til BB49. På den baggrund vurderes det, at den 

faktiske kreditrating ligger et sted mellem BBB og BB. 

Ifølge Copeland50 svarer BBB og BB til, at risikotillægget ligger på henholdsvis 1,44% og 2,55%.  

                                                        
47 Chr. Hansens prospekt 
48 Mailkorrespondance med Chr. Hansens IR- afdeling 
49 Oplyst af Danske Bank 
50 Copeland m.fl. (2000) Bloomberg Businees News - Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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På den baggrund estimeres Chr. Hansens risikotillæg at ligge på 2%, hvilket kan forsvares, da IR-

afdelingen selv oplyste, at deres margin lå mellem 1% og 3%. 

 

6.1.2.3 Selskabsskat 

Som det kort blev nævnt i Kapitel 5 - Prognose, vil der i værdiansættelsen ikke blive budgetteret 

på arbitrære poster som udskudt skat. Det skyldes at det vil kræve omfattende indsigt i Chr. 

Hansen skattepolitik, hvilket de ikke oplyser i hverken årsrapporter eller prospekt. 

I forbindelse med virksomhedens aflagte årsregnskab for 2009/2010 gav ledelsen sin vurdering 

af, hvordan den fremtidige skatteprocent for de næste fem år vil være51. Ledelsens forventer, at 

skatteprocenten de næste fem år vil være 26%, hvilket vil sige marginalt højere en den normale 

selskabsskatteprocent.  

Efter 2015 forudsættes det derfor at Chr. Hansens selskabsskat i procent vil falde til det normale 

niveau på 25%. 

 

  

                                                        
51 Chr. Hansens conference call d. 2/11 -2010 
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6.1.3 Afkastkrav på egenkapitalen 

Ejernes afkastkrav varierer meget alt afhængig af virksomhedens type, branche, kapitalstruktur 

etc. I praksis er der udbredt enighed om anvendelse af Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) i 

forbindelse med fastlæggelsen af ejernes afkastkrav. 

CAPM forudsætter at følgende otte antagelser er opfyldt for det perfekte kapitalmarked52:  

1. Ingen transaktionsomkostninger 

2. Ingen skat 

3. Der er fuldkommen konkurrence, hvilket vil sige at ingen investorer kan påvirke prisen 

4. Investorer er rationelle og risikoaverse og vælger derfor kun efficiente porteføljer 

5. Kortsalg er tilladt 

6. Ubegrænsede finansieringsmuligheder til den risikofrie rente 

7. Investorerne har homogene forventninger 

8. Alle aktiver er mulige at handle 

 

Det perfekte kapitalmarked er i praksis tvivlsomt, men yderligere gennemgang vil ikke blive 

foretaget. 

CAPM er en én-faktor model, hvor ejernes afkastkrav udelukkende forklares ved hjælp af den 

virksomhedsspecifikke risiko.  

Investorerne allokerer deres midler i en portefølje således, at de får en diversificeret portefølje. 

Denne stræben efter risikospredning minimerer den usystematiske risiko, og vil i ligevægt 

afspejle risikopræmien for den systematiske risiko. 

Afkastkravet på egenkapitalen findes således53: 

E (re) = rf + B(E(rm) – rf) 

 

                                                        
52 Modern Portefolio Theory And Investment Analysis 
53 Principles of Corporate Finance 
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Hvor ligningens input er: 

 E(re)   Forventet afkastkrav på egenkapitalen  

 rf    Risikofrie rente      

 B    Aktiens systematiske risiko (beta) 

 (E(rm) - rf)  Forventet merafkast på markedsporteføljen (Markedspræmie) 

 

6.1.3.1 Beta 

Beta forklarer hvor meget en aktie varierer i forhold til udviklingen på markedet, og er således 

et risikomål for aktien. Konkret angiver beta udviklingen i en aktie ved en given udvikling på 

markedet. 

Når β=1 korrelerer udviklingen mellem aktien og markedet. Når β>1 er aktien mere risikofyldt 

end markedet og når β<1 indeholder aktien mindre risiko i forhold til markedet. I tilfælde af 

negativt beta vil aktien korrelere negativt med markedet. 

Beta findes teoretisk ved brug af følgende formel54: 

 

B = Cov(Xi, Xm) / sigma2
m 

 

Hvor ligningens input er: 

 Cov(Xi, Xm)  Kovariansen mellem markedsporteføljen og Chr. Hansen 

              sigma2
m   Variansen på markedsporteføljen 

 

  

                                                        
54 Principles of Corporate Finance 
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6.1 - Teoretisk udregnet beta 

Cov (Ri,Rm) Varians (Rm) Beta Rsq 

0,0000618 0,0001496 0,413 15,18% 

         Kilde: Euroinvestor samt egne udregninger 

 

Ud fra Chr. Hansens korte kurshistorik er beta, som er opgivet ovenfor, beregnet teoretisk.  

Når beta generelt set udregnes, bruges ofte dataudtræk over en lang periode. I kraft af at Chr. 

Hansen kun har været børsnoteret i fem måneder, kan der stilles spørgsmålstegn ved 

validiteten af denne udregning.    

Det lave beta samt den lave forklaringsgrad stiller spørgsmålstegn ved om det teoretiske beta er 

repræsentativt, og om hvorvidt det reelt afspejler Chr. Hansens risiko i branchen. 

Dette vurderes ikke, hvorfor beta i stedet for fortrækkes som et gennemsnit af branchen. 

Branchens beta er udregnet ud fra Chr. Hansens to danske konkurrenter Danisco og Novozymes.  

Baggrunden for at de to danske virksomheder er garant for risikoen i branchen, skyldes to ting: 

1. Godt match mellem Chr. Hansen og de danske udbyderes forretningsprofil.  

2. Dernæst er beta udregnet op mod samme indeks, hvorfor det markedsmæssige 

udgangspunkt for udregningen er det samme. 

Det antages at gældens systematiske risiko ( ) er lig med nul, hvorfor betarelationen vises ved 

hjælp af følgende formel55: 

Bugearet = Begenkapital / (1 + D/E) 

 

Det ugearede beta måler Daniscos og Novozymes driftmæssige risiko, uafhængigt af de 

respektive virksomheders kapitalstruktur. Dette ugearede risikomål er derfor velegnet til at 

rangordne forskellige selskaber baseret på deres driftmæssige risiko.  

                                                        
55 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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6.2 - Branche beta udregning 

Danish 

competitors 

Leveraged 

Beta 

Equity NIBD Unleveraged 

Beta 

Danisco 0,93  11.915  3.007  0,74  

Novozymes 0,78  5.841  949  0,67  

Average 0,86      0,71  

               Kilde: Individuelle årsrapporter, Reuters samt egen udregning 

 

For at estimere egenkapitalens systematiske risiko (Begenkapital) skal det ugearede branchebeta 

geares med Chr. Hansen egen kapitalstruktur. Dette gøres ved at omskrive formlen ovenfor 

således at beta for egenkapitalen isoleres56: 

Begenkapital = Bugearet * (1 + D/E) 

Herefter udregnes Chr. Hansens gearede beta til 1,33, som det er vist i tabellen nedenfor. 

 

6.3 - Udregning af Chr. Hansens gearet beta 

 

Leveraged 

Beta 

Equity NIBD Unleveraged 

Beta 

Chr. Hansen 1,33  545.700  482.555  0,71  

         Kilde: egen udregning 

 

Uddybende kan forklares at branchebeta ikke ændrer sig nævneværdi ved at udvide 

undersøgelsen til også at inkludere nogle af Chr. Hansens udenlandske konkurrenter. Dette 

illustreres i bilag 6, hvor det gennemsnitlige beta for to af Chr. Hansens større udenlandske 

konkurrenter er angivet.   

                                                        
56 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
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6.1.3.2 Markedspræmie 

Markedspræmien er det ekstra afkast du får ved at investere i aktier i stedet for den risikofrie 

rente. Denne præmie har været genstand for meget debat gennem tiden da den historiske 

risikopræmie er meget følsom over periodevalget, da årlige afkast kan varierer meget fra år til 

år. 

Med afsæt i tre undersøgelser, af det historiske merafkast på aktiemarkedet, er 

markedspræmien forsøgt klarlagt: 

1. Credit Suisse har i 2010 udgivet rapporten “Credit Suisse Global Investment Return 

Yearbook”. Af rapporten fremgår det, at det årlige merafkast på amerikanske marked i 

gennemsnit har været 5,2% større end afkastet på amerikanske statsobligationer i 

perioden fra 1900-201057.  

I samme ovennævnte periode har det årlige merafkast på globalt plan i gennemsnit 

været 4,4%58.   

2. I samme rapporten kan det læses, at Danmarks historiske afkast på aktiemarkedet har 

underpræsteret i forhold til denne udvikling, hvilket er en tendens som Claus Parum59 

også påpeger i hans undersøgelse fra 1998. Han undersøgte det historiske afkast for 

aktier i Danmark for perioden fra 1925-1997.  

Hans resultater viste en markedspræmie på 3,2 % i denne periode.  

3. Nationalbanken oplyser, at det danske årlige merafkast på aktier har været 5,2% i 

perioden 1970-200260.  

 

Disse forskellige tal skal ikke sammenlignes ukritisk, men har blot til hensigt at klarlægge 

niveauet for markedspræmien.  

                                                        
57 https://www.credit-suisse.com - Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2010 
58 https://www.credit-suisse.com - Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2010 
59 www.cbs.dk/staff/claus_parum 
60 www.nationalbanken.dk – Rapporten ”Risikopræmien på aktier” 
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Med udgangspunkt i sidstnævnte vurderes det realistisk at benytte en markedspræmie på 4,5 % 

i Danmark. Estimatet ligger sig således marginalt under markedspræmien på globalt plan og 

inden for spændet mellem Claus Parums og Nationalbankens estimater. 

 

6.2 WACC beregning 

Ud fra ovenstående afsnit kan WACC beregnes som følger: 

Afkastkravet på fremmedkapitalen: 

6% = 2,532% + 1,468% + 2% 

Afkastkravet på egenkapitalen: 

9,99% = 4% + 1,33 * 4,5% 

WACC: 

7,4% = 6% * (1-0,25) * 0,47 + 9,99% * 0,53 
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6.3 Delkonklusion 

Chr. Hansens kapitalomkostninger blev beregnet på baggrund af WACC formlen. Forud for selve 

beregningen blev en dybdegående analyse af formlens inputestimater foretaget for, at få så 

repræsentativt et estimat som mulig. 

Første input der blev vurderet var kapitalstrukturen, hvor det blev antaget at Chr. Hansen i 

forbindelse med refinansieringen af sine passiver, havde valgt den fremtidige målsatte 

kapitalstruktur. Kapitalstrukturen blev beregnet på baggrund af ”de nye kreditfaciliteter”, 

hvilket resulterede i at 47% af den investerede kapital var gæld mens residualet var egenkapital. 

Fremmedkapitalens afkastkrav blev sammensat ud fra den risikofrie rente, en likviditetspræmie 

samt en selskabsspecifik risiko.  

Efter mailkorrespondance med Chr. Hansens IR-afdeling blev det udspecificeret at Chr. Hansen 

låner i henholdsvis EURIBOR, CIBOR og LIBOR plus en margin på mellem 1% og 3%. Ud fra 

førnævnt margin mellem 1% og 3% samt Chr. Hansens kreditrating blev den selskabsspecifikke 

risikotillæg fastsat til 2%, hvorfor fremmedkapitalens afkastkrav slutteligt blev fastsat til 6%. 

Selskabsskatten vil ifølge ledelsen de næste fem år være på 26%. Udsigten herefter har ledelsen 

ikke kommenteret på, hvorfor det antages at den vil falde marginalt til 25%. På baggrund af at 

størstedelen af værdien i de kapitalværdibaseret modeller genereres i terminalperioden er 

selskabsskatten i forbindelse med WACC beregningen sat til 25%. 

Egenkapitalens afkastkrav blev fastsat på baggrund af CAPM teorien og beregnet til at have en 

værdi på 9,9%. Første led i CAPM tager udgangspunkt i den risikofrie rente, som blev estimeret 

til 4%. Næste led tager udgangspunkt i Chr. Hansens beta og markedspræmien, som blev 

estimeret til henholdsvis 1,33 og 4,5%. 

Slutteligt udgjorde disse input tilsammen fundamentet for WACC beregningen og Chr. Hansens 

kapitalomkostninger blev således beregnet til at være 7,4% 
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7 Kapitel – Værdiansættelse 

Dette kapitel indleder selve værdiansættelsen af Chr. Hansen. De kommende afsnit gennemgår 

og beregner den teoretiske værdi for Chr. Hansen ved hjælp af de kapitalværdibaserede 

modeller DCF og EVA.  

Efterfølgende vil en supplerende værdiansættelse ud fra multiplerne EV/EBITDA og P/E 

beregnes. 

 

7.1 Kapitalværdibaseret værdiansættelse 

7.1.1 Værdiansættelse ved brug af DCF model 

I følgende afsnit estimeres nutidsværdien af Chr. Hansens fremtidige pengestrømme ved brug af 

den Diskonterede Cash Flow model (DCF model) for at finde værdien af virksomheden. 

DCF modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af virksomheden 

beregnes som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme, der 

kan henføres fra driften af Chr. Hansens produktdivisioner i budget- og terminalperioden. 

Begrundelsen for at DCF modellen er opdelt i to perioder, budget- og terminalperioden, er at 

væksten typisk er svingende i budgetperioden, hvor virksomheden kan opleve overnormalt 

afkast, hvorimod væksten i terminalperioden i højere grad er normaliseret jævnfør teorien om 

”mean reversion”. 

 

Modellen er som illustreret61: 

EV0 = Kap0 + Sum ((FCFFt / ( 1+ WACC)t) + FCFFn+1 / (WACC – g) * ( 1 / (1+WACC) n)) 

 

 

                                                        
61 Udleveret noter af Professor Thomas Plenborg 
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Hvor ligningens input er: 

EV  Estimeret pris (både egenkapital og rentebærende gæld) 

FCFF  Frit Cash Flow (både ejere og långivere) 

WACC  Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (både ejere og långivere) 

g  Konstant vækst i FCFF i terminalperioden 

n  Antal af år med (lav/høj) vækst i første periode 

 

Chr. Hansens fremtidige pengestrømme har afsæt i resultaterne fra kapitel 5 - Prognose, hvis 

udgangspunkt skabes på baggrund af fra den strategiske og regnskabsmæssige analyse. I 

nedenstående tabel er Chr. Hansen værdiansat ved brug af DCF modellen.  
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Tabel 7.1 - Værdiansættelse med afsæt i DCF-modellen62 

DCF Calculation                   

EURt 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 

Time 
                       

1  
               

2  
               

3  
               

4  
                  

5  
                  

6  
                  

7  
   

8    

WACC Discounted 
               

0,93  
        

0,87  
        

0,81  
        

0,75  
           

0,70  
           

0,65  
           

0,61  
           

0,56  
               

0,56  

FCFF 
         

12.491  
  

69.887  
  

79.348  
  

91.310  
  

122.259  
  

143.377  
  

153.633  
  

163.441  
  

4.255.570  

PV of FCFF 
         

11.629  
  

60.571  
  

64.024  
  

68.589  
     

85.497  
     

93.343  
     

93.116  
     

92.222  
  

2.401.221  

                    

DCF Valulation                   
EURt                   

 + PV of budgetperiod 
    

568.991                  

 + PV of terminalperiod 
  

2.401.221                  

Enterprise value 
  

2.970.212                  
 - NIBD  -482.555                  

Equity Value 
  

2.487.657                  

                    

Number of shares 
      

138.034                  

Share price (EUR) 
            

18,02                  

Exchange rate (EUR/DKK) 
               

7,4413                 

Share price (DKK) 
         

134,11                  

 

Enterprise Value via DCF-modellen er opgjort til 2,970 mia. EUR. Det fremgår at nutidsværdien 

af budgetperioden udgør 19,2% og terminalperioden 80,8%. 

Værdiansættelsen er uden beregning af fremtidige akkvisitioner. Dette skyldes at fremtidige køb 

og salg af virksomheder er svære at forudsige, og derfor betegnes dette som en arbitrær post. 

Det må dog forventes, at Chr. Hansen i fremtiden vil købe og frasælge forretningsområder, men 

det kan diskuteres om værditilførslen af akkvisitioner vil tilføre reel værdi til Chr. Hansen. 

 

                                                        
62 DCF beregningen er foretaget ud fra egne beregninger 
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Normalt vil akkvisitioner ikke være værdiskabelse for den købende part, da nutidsværdien af 

fremtidige pengestrømme allerede er medregnet i købsprisen. Det som umiddelbart kunne 

være værdiskabende, er de synergieffekter købet måtte medføre i form af 

omkostningsbesparelse ved stordriftsfordele mv.   

 

7.1.2 Værdiansættelse ved brug af EVA model 

EVA modellen estimerer værdien af det overnormale afkast der er budgetteret af Chr. Hansens 

fremtidige pengestrømme. Denne værdi kaldes Economic Value Added (EVA), og er den præmie 

investor er villig til at betale ekstra foruden den bogførte værdi af egenkapitalen.  

Modellen er som illustreret63: 

EV0 = Kap0 + Sum ((((ROICt – WACC) * kapt-1) / ( 1+ WACC)t) +  

(((ROICn+1 – WACC) * kapn ) / (WACC – g)) * ( 1 / (1+WACC) n)) 

 

Hvor ligningens input er: 

EV Estimeret pris (både egenkapital og rentebærende gæld) 

kap Reguleret driftmæssigt overskud efter skat 

WACC Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g Vækst i EVA i terminalperioden 

n Antallet af år med ekstraordinært høj vækst i EVA 

 

                                                        
63 Udleveret noter af Professor Thomas Plenborg 
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EVA modellen burde give samme kapitalværdi som DCF modellen og er derfor en god kontrol for 

at beregningerne er korrekte. Derved kan det antages at fejl i beregningerne er reduceret til et 

minimum.   

På samme måde som værdiansættelsen via DCF modellen har den fremtidige investeret kapital, 

ROIC og WACC afsæt i den strategiske og regnskabsmæssige analyse, og derved kan 

merafkastets nutidsværdi beregnes.  

Overnormalt markedsafkast vil med tiden reduceres til et normalt afkast, og derefter vil det ikke 

være muligt at frembringe et merafkast. Derfor burde der teoretisk budgetteres indtil EVA = 0. 

  



 
Værdiansættelse Chr. Hansen 

 

 
110 

I nedenstående tabel er Chr. Hansen værdiansat ved brug af EVA modellen.  

7.2 Værdiansættelse med afsæt i EVA-modellen64 

EVA Calculation                   

EURt 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 
Invested capital 
beginning 

    
1.028.255  

    
1.124.534  

    
1.184.396  

    
1.246.943  

    
1.312.681  

    
1.366.388  

    
1.414.212  

    
1.476.157  

    
1.539.970  

Invested capital 
end 

    
1.124.534  

    
1.184.396  

    
1.246.943  

    
1.312.681  

    
1.366.388  

    
1.414.212  

    
1.476.157  

    
1.539.970  

    
1.604.069  

NOPAT 
         

108.770  
         

129.749  
         

141.896  
         

157.047  
         

175.966  
         

191.200  
         

215.578  
         

227.253  
         

234.091  

ROIC 10,58% 11,54% 11,98% 12,59% 13,41% 13,99% 15,24% 15,39% 15,20% 

Spread (ROIC - WACC) 3,16% 4,12% 4,57% 5,18% 5,99% 6,58% 7,83% 7,98% 7,79% 

EVA 32.523  46.362  54.071  64.584  78.628  89.880  110.712  117.794  2.715.601  

PV EVA 
            

30.278  
         

40.182  
            

43.628  
            

48.513  
            

54.986  
            

58.515  
            

67.102  
            

66.465  
    

1.532.287  

Change in EVA   9.904,31  3.445,61  4.885,28  6.472,56  3.529,41  8.586,59  -636,24  1.465.822  

 

EVA Valulation   

EURt   

 + PV of budgetperiod 
         

409.669  

 + PV of terminalperiod 
    

1.532.287  

PV of EVA 
    

1.941.957  

Invested capital 31-08-2009 
    

1.028.255  

Enterprise value 
    

2.970.212  

 - NIBD -482.555  

Equity Value 
    

2.487.657  

 

Number of shares          138.034  

Share price (EUR)                18,02  

Exchange rate (EUR/DKK) 
                  

7,4413  

Share price (DKK)             134,11  

 

Nutidsværdien af EVA via EVA-modellen er opgjort til 2,970 mia. EUR. Det fremgår at 

nutidsværdien af budgetperioden udgør 21,1% og terminalperioden 78,9%.  

                                                        
64 EVA beregningen er foretaget ud fra egne beregninger 
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7.2 Relativ værdiansættelse 

Ved brug af multipler er det muligt at lave en understøttende værdiansættelse, som på en let og 

overskuelig måde kan give et bud på hvad markedsværdien bør være.  

Multipler bruges til at sammenligne virksomheder inden for samme branche og kan give en 

indikation af, hvad prisen på et givent selskab bør være i forhold til branchen. 

Anvendelsen er let, men stiller store krav til at regnskabet. Før det antages, at multiplerne er 

fuldstændig sammenlignelig skal virksomhederne være ens i forhold til:  

1. Risiko 

2. Fremtidsudsigter  

3. Regnskabspraksis 

 

I praksis kan det være svært at gennemskue, hvorvidt de tre ovenstående forhold er ens for de 

implicerede virksomheder. Er forudsætningerne overholdt foreskriver teorien, at værdien af 

virksomheden kan findes ved blot at multiplicere det relevante nøgletal med den pågældende 

multipel. 

At multipler er let anvendelige betyder nødvendigvis ikke, at resultatet altid er en god indikator 

for markedsværdien.  Af den grund benyttes denne relative værdiansættelsesmetode typisk kun 

som supplement til den kapitalværdibaserede værdiansættelsesmetode, da denne giver et mere 

veldokumenteret bud på prisfastsættelsen. 

 

7.2.1 EV/EBITDA 

Til trods for at rammerne for regnskabsaflæggelsen er relativt ens for Chr. Hansen, og sine 

konkurrenter kan kapitalstruktur, afskrivningspolitik etc. stadig variere. 

Med afsæt i denne problematik er multiplen EV/EBITDA fundet bedst brugbar i kraft af, at den 

tager højde for dette. EV/EBITDA er kapitalstrukturneutral, og er i forhold til eksempelvis P/E 

ikke underlagt påvirkningen fra afskrivninger, finansielle indtægter og omkostninger etc.  
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For at give undersøgelsen mere tyngde er Chr. Hansens Peer group udvidet til også at inkludere 

nogle af Chr. Hansen udenlandske konkurrenter.  

 

Figur 7.1 - EV/EBITDA peer group 

EV/EBITDA Bloomberg etsimates 

Peer group  Nov. 2010 

Danisco                          8,91 

Novozymes                        16,68 

Tate & Lyle                          7,88 

Kerry Group                        10,23 

CSM                          8,03 

 Peer group                         10,35 

     Kilde: Bloomberg 

 

På baggrund af ovenstående tabel og Chr. Hansens korrigeret EBITDA er det nu muligt at finde 

virksomhedens Enterprise value ved blot at multiplicere multiplen med EBITDA. 

Ved at gøre dette fås en Enterprise value på:  

10,35 * 161.900 EURt = 12,5 mia. DKK 

 

Markedsværdien for Chr. Hansen har siden børsintroduktionen ligget omkring 15 mia. DKK 65.  

Generelt skal der tages forbehold for at drage konklusioner på baggrund af de relative 

værdiansættelsesmodeller, da de i praksis er forbundet med stor usikkerhed. Multipelanalysen 

har primært til hensigt at supplere den kapitalværdibaserede værdiansættelse med en indikativ 

pris på virksomheden. 

                                                        
65 http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockFinancials.aspx?StockId=2337926 
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7.2.2 P/E 

Multiplen P/E er en multipel der benyttes ofte, og beskriver prisen der betales for én krones 

indtjening.  

Denne undersøgelse vil udelukkende blive foretaget på baggrund af multiplerne for henholdsvis 

Danisco og Novozymes. Det skyldes, som det også blev nævnt indledningsvist, at de i forhold til 

risiko, fremtidsudsigter og regnskabspraksis er mere sammenlignelige.   

Både Chr. Hansen, Danisco og Novozymes aflægger regnskab i medfør af IFRS66 og er i et vist 

omfang udsat for samme risiko. 

Selvom denne multipelundersøgelse er afgrænset til de to danske konkurrenter, er der stadig 

stor usikkerhed forbundet ved aspekter som, den selskabsspecifikke risiko, konservative kontra 

Liberale afskrivningspolitik, negativ indtjening, virksomheders regnskabsprincipper etc. 

 

Figur 7.2 - P/E for de danske konkurrenter 

P/E Bloomberg estimates 

Danish peer group  Nov. 2010 

Danisco                        39,10 

Novozymes                        29,71 

 Peer group                        34,41 

         Kilde: Bloomberg 

 

Chr. Hansens earnings (E) for 2009/2010 regnskabet er på EUR 19.200.000, hvorfor 

markedsprisen ifølge denne multipel er på ca. DKK 5 mia. 

Den fundne markedspris afviger meget i forhold til både EV/EBITDA og den reelle markedskurs, 

hvilket stiller spørgsmålstegn ved validiteten af denne udregning. 

 

                                                        
66 De to virksomheders årsrapporter 
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7.2.3 Validitet 

Indledningsvis blev påpeget at der er stor usikkerhed forbundet ved brug at multipler, og at det 

stiller krav til at forhold som risiko, fremtidsudsigter og regnskabspraksis er ens for de 

sammenlignelige virksomheder. 

I den forbindelse kan der i forhold til validiteten argumenteres for, at Chr. Hansen under PAI 

partners ejerskab ikke har drevet virksomheden, som virksomhederne i Chr. Hansens peer 

group har gjort det. Chr. Hansen er ikke under PAI Partners ejerskab længere, men der er i 

første årsregnskab efter børsintroduktionen stadig spor fra den gamle forretningsmodel. 

Især den effektive skattesats samt de finansielle udgifter fanger opmærksomheden og indikerer, 

at der er tale om forhold som er påvirket af forretningsfilosofien ex ante børsintroduktionen. 

Den effektive skattesats er for 2009/2010 regnskabet 62,19%, hvilket i forhold til multiplen P/E 

skævvrider billedet og bidrager til at den relative værdiansættelse afviger meget i forhold til 

markedsprisen. 

Derfor giver denne værdiansættelses afvigelse i forhold til den reelle markedskurs ikke 

anledning til at se Chr. Hansen som overvurderet.  

Værdiansættelsen aftjener sin funktion som supplement til de kapitalværdibaseret modeller, 

men tillægges ikke større betydning, da regnskabet stadig på nogen punkter bærer præg af 

forretningsstrategien fra perioden, hvor Chr. Hansen var kapitalfondsejet.  
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7.3 Delkonklusion 

Gennem kapitlet blev Chr. Hansen aktien værdiansat med afsæt i DCF og EVA modellen. Denne 

værdi blev derefter holdt op mod relative værdiansættelsesmodeller, som blev udregnet på 

baggrund af multiplerne EV/EBITDA og P/E.  

Chr. Hansen koncernvaluta er afholdt i EUR, hvorfor værdiansættelsen blev fortaget i EUR. Da 

Chr. Hansen aktien handles på børsen i Danmark, blev valutakursen omregnet til DKK på dagen 

for værdiansættelsen hvor EUR/DKK = 7,4417. 

Resultatet af den gennemførte værdiansættelse resulterede i et base case værdiestimat for Chr. 

Hansen aktien på 134,11 DKK d. 3. november 2010.  

Den efterfølgende multipelanalyse, baseret på EV/EBITDA og P/E, antydede at det beregnede 

base case værdiestimat fra værdiansættelsen, via de kapitalværdibaserede modeller, var højt.  

Der blev i kapitlet argumenteret for at multipelanalysen ikke var særlig valid grundet dens 

mangelfuldhed og derved ikke giver anledning til at ændre det udregnede base case 

værdiestimat.  

Det konkluderes derfor at værdien på 134,11 DKK, udregnet ved brug af de 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, alene danner udgangspunktet for det 

beregnede base case værdiestimat. 
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8 Følsomhedsanalyse 

Dette afsnit omhandler en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen på Chr. Hansen. 

Følsomhedsanalysen giver et overblik af, hvor følsom Chr. Hansens base case værdiestimat på 

134,11 DKK, er i forhold til udsving i værdiansættelsens centrale valuedrivers.  

Da Chr. Hansens fremtidige valuedrivers er baseret på skøn, vil en følsomhedsanalyse over de 

valgte valuedrivers give en indikation af, hvor volatil kursen er ved udsving på 

værdiansættelsens centrale valuedrivers.  

Dette afsnit har til hensigt at teste best og worst case scenariet, for at finde et spænd, hvori det 

illustreres, hvad den teoretiske markedspris realistisk set kan svinge med.  

Som tidligere skrevet giver udregning med DCF og EVA modellen samme estimat, hvorfor 

følsomhedsanalysen udelukkende er foretaget med afsæt i DCF-modellen.  

Terminalværdien udgør klart størstedelen af det samlede værdiestimatet, hvilket betyder at 

udsving på lang sigt har stor indflydelse på markedskursen.  

I forhold til følsomhedsanalysen betyder det, at testen i terminalperioden kan resulterer i meget 

store og urealistisk markedskurser. Af hensyn til at terminalperiodens estimat ikke skal blive for 

dominerende, vil argumentet vedrørende ”mean reversion” blive vægtet højt.  

Ydermere har modellen den svaghed at aktiekursen bliver negativ i tilfælde af væksten 

overstiger kapitalomkostningerne67, hvilket blot bekræfter at udsvingene i terminalperioden 

ikke må være for signifikante.  

At en vækstrate ligger i niveau med kapitalomkostninger i terminalperioden er urealistisk, da 

dette vil afspejle en situation, hvor det er muligt at opnå overnormalt afkast i al fremtid. Dette 

er praktisk talt umuligt, da Chr. Hansen i det tilfælde vil blive fuldstændig dominerende. 

Selve analysen er delt op således at budgetperioden består af en periode på kort (1-3 år) og 

mellemlang sigt (4-8 år), hvorefter terminalperioden karakteriseres som lang sigt (8 < år).  

                                                        
67 Jævnfør Gordon’s vækstmodel - Principles of Corporate Finance 
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Følsomhedsanalysen er foretaget på baggrund af tests af de forskellige valuedrivers på 

henholdsvis kort, mellem og lang sigt, hvilket fremgår af bilag 10-12. Summen af disse 

betragtninger er lagt sammen i et ”overall” scenariet som illustreres i bilag 13, hvilket vil være 

udgangspunktet for denne analyse. 

Analysen er en alt andet lige betragtning, hvor det kun er muligt at ændre på én faktor 

(valuedriver). Den valgte valuedriver der testes i kan beskrive, hvor følsom aktiekursen er 

overfor udsving i den pågældende valuedriver. 

Konkret er risikoen for hver enkel valuedriver blevet vurderet ud fra, hvor meget den realistisk 

set kan afvige med i forhold til værdiestimatet i base case scenariet. Ændringerne i disse 

valuedrivers påvirker aktiekursen og derved udregnes valuedrivernes følsomhed i forhold til 

base case estimatet.   

Med andre ord er det volatiliteten i aktiekursen, givet ændringen i den pågældende valuedriver, 

som illustrerer følsomheden. 

For at anspore tankegangen vurderes det eksempelvis ikke at forskning og udvikling vil afvige 

meget i forhold til base case scenariet, hvorfor risikoen og dermed ændringerne ikke vurderes 

speciel store på denne valuedriver.   

Den vurderede ændring (∆) i hver enkelt valuedriver ligger til grund for testen i denne 

følsomhedsanalyse. Nedenfor er ændringerne skitseret (Uddybende intervaller kan ses i bilag 

13): 

8.1 - Antaget ændring af valuedrivers 

Change in valuedrivers 

  ∆Growth ∆Costs ∆R&D ∆S&M ∆WACC 

Worst -3,75% -5,00% -1,25% -2,50% 11,16% 

Best 1,25% 5,00% 1,25% 2,50% 6,16% 

∆ 5,00% 10,00% 2,50% 5,00% -5,00% 

         Kilde: Egen vurdering 



 
Værdiansættelse Chr. Hansen 

 

 
118 

Givet ovennævnte ændringer i de forskellige valuedrivers er konsekvensen i forhold til 

følsomheden illustreret nedenfor. Grafen vil ikke blive uddybet specielt men har udelukkende til 

hensigt, at rangordne de forskellige valuedrivers ud fra hvor stor indflydelse de har på base case 

værdiestimatet på 134,11 DKK. 

 

Figur 8.1 – Udvalgte valuedrivers følsomhed på base case estimatet 

 

                Kilde: Egen udregning68 

 

Ovenstående figur viser volatiliteten i DKK givet den risiko, hver enkelt valuedriver er pålagt. 

Figuren kan rent illustrativt associeres med en tornado, hvor ”bjælkernes” bredde symboliserer 

hvor stor påvirkning den pågældende valuedriver har på base case værdiestimatet. 

Givet den realistiske vurderede ændring, der er pålagt hvert enkelt valuedriver, er base case 

værdiestimatet primært påvirket af udsving i Chr. Hansens kapitalomkostninger samt 

omsætningsvækst.  

                                                        
68 Bilag 15 
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At det primært er disse to faktorer, der har indflydelse på værdiestimatet understøtter det store 

fokus, der var på disse valuedrivers i prognosen. 

Følsomhedsanalysen bygger, som skrevet indledningsvis på en relativ statisk model, hvor 

følsomheden kun udregnes på baggrund af ændring i én faktor.  

Ved at benytte en mere dynamisk model er nedenfor illustreret en to faktor model som viser, 

hvordan ændringer i kapitalomkostninger og omsætningsvækst påvirker base case 

værdiestimatet.  

 

 8.2 - Følsomhedsanalyse af primære valuedrivers 

  Overall term - change in growth   
W

A
C

C 

                 
134,11  -3,00% -2,25% -1,50% -0,75% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 

6,42% 
                    

95,24  
                 

108,94  
                 

126,86  
                 

151,31  
                 

186,56  
                 

202,04  
               

220,18  
                 

241,74  
                 

267,78  

6,67% 
                    

89,70  
                 

102,19  
                 

118,36  
                 

140,07  
                 

170,73  
                 

183,97  
                 

199,30  
           

217,27  
                 

238,62  

6,92% 
                    

84,57  
                    

96,01  
                 

110,65  
                 

130,05  
                 

156,95  
                 

168,38  
                 

181,49  
                 

196,68  
     

214,48  

7,17% 
                    

79,82  
                    

90,32  
                 

103,64  
                 

121,07  
                 

144,84  
                 

154,80  
                 

166,12  
                 

179,11  
                 

194,17  

7,42% 
                    

75,40  
                    

85,07  
                    

97,23  
                 

112,97  
                 

134,11  
                 

142,86  
                 

152,73  
                 

163,96  
                 

176,85  

8,17% 
        

63,84  
                    

71,53  
                    

80,97  
                    

92,85  
                 

108,23  
                 

114,40  
                 

121,25  
                 

128,88  
                 

137,43  

8,92% 
                    

54,33  
                    

60,57  
                    

68,10  
                    

77,36  
                    

89,00  
                    

93,58  
                    

98,58  
                 

104,07  
                 

110,12  

9,67% 
                    

46,37  
     

51,53  
                    

57,67  
                    

65,07  
                    

74,18  
                    

77,69  
                    

81,50  
                    

85,63  
                    

90,12  

10,42% 
                    

39,63  
         

43,97  
                    

49,06  
                    

55,12  
                    

62,42  65,20  68,18  71,39  74,86  

                         Kilde: Egen udregning 

 

Af figuren fremgår det at den beregnede kurs for Chr. Hansen svinger mellem 40 DKK og 268 

DKK, givet de forskellige kombinationer mellem WACC og vækst. 
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WACC intervallet er fastsat ud fra de forudsætninger, at Chr. Hansen ikke bliver givet markant 

bedre forhold på kapitalmarkedet, hvorfor best case WACC kun falder til 6,41%. Det negative 

potentiale vurderes omvendt at være lidt større, hvilket ligger til grund for en worst case WACC 

er på 10.41%. 

Væksten er som nævnt indledningsvis givet nogle forudsætninger, hvor det ikke antages at det 

er realistisk at opnå voldsomme vækstrater i al fremtid.  

Best case scenariet i forhold til større vækst i terminalperioden er derfor forholdsvis begrænset 

og opnår maksimalt en ændring på 1%, hvilket samlet set svarer til en vækst i terminalperioden 

på 4%. 

Vækstraten i worst case er karakteriseret ved en ændring på minus 3%, hvilket betyder nulvækst 

i terminalperioden. 

Givet best og worst case ændringerne i parametrene WACC og vækst er forskellige 

værdiestimater fundet for hver enkelt kombination.     

De konkrete følsomhedsanalyser i forhold til hvert enkelt valuedriver er specificeret i bilag 10-

13. 

Med afsæt i to faktor modellen ovenfor, vurderes det, at værdiestimatet for Chr. Hansen aktien 

skal findes i intervallet mellem 93 DKK og 155 DKK. Dette symboliseres ved den firkant som 

omkredser base case værdiestimatet.  
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8.1 Delkonklusion 

Følsomhedsanalysen blev foretaget med den hensigt at teste vores base case scenarie i en 

henholdsvis positiv og negativ retning. Selve analysen blev udført for at analysere de forskellige 

valuedrivers følsomhed i forhold værdiestimatet. 

Ændringsintervallerne i henholdsvis positiv og negativ retning blev fastsat ud fra, hvad det var 

realistisk, at de i fremtiden kunne svinge med. Afhængigt af ændringernes indflydelse på 

værdiestimatet var det mulig at rangordne de forskellige valuedrivers ud fra deres følsomhed. 

Rangordnen af valuedrivers i forhold til følsomheden (udregning fremgår af bilag 15), er 

opstilles herunder: 

1. WACC 

2. Omsætning 

3. Salgsomkostninger 

4. Salg og marketing  

5. Forskning og udvikling 

 

Følsomheden blev først udregnet ud fra en statisk alt andet lige betragtning, hvor det kun var 

muligt at skrue på én valuedriver. 

Med afsæt i rangordnens to mest følsomme valuedrivers, WACC og omsætning, blev en mere 

dynamisk model udfærdiget. 

Med denne to faktor model var det muligt at se på påvirkningen af base case estimatet ud fra 

ændringer i begge valuedrivers. 

Det konkluderes, at værdiestimatet skal findes i prisintervallet mellem 93 DKK og 155 DKK.   
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9 Kapitel – Diskussion af værdiestimatet 

Efter årsrapporten 2009/2010 har flere banker hævet deres estimat på Chr. Hansen aktien. Af 

de banker der dækker Chr. Hansen aktien har alle en targetprice over markedskursen, hvorfor 

den generelle anbefaling er køb. 

Det udregnede base case værdiestimat gav en targetprice på DKK 134,11, hvilket er et estimat 

blandt de mere positive værdiansættelser. Dette kan udledes ved hjælp at tabel 9.1 – 

Anbefalinger på Chr. Hansen Holding A/S, som viser et udsnit af flere bankers anbefaling på Chr. 

Hansen aktien.  

At det udregnede base case værdiestimat placerer sig over den gennemsnitlige konsensus 

targetprice på DKK 126,63 giver anledning til en diskussion af, hvad årsagen til denne forskel kan 

være.  

Dette er en retorisk diskussion, da forskellen jo primært skyldes at alle ikke har homogene 

forventninger til fremtiden, men en diskussionen af, hvor disse forventninger afviger, ville være 

interessant. 

Bankernes værdiansættelser udspringer af bankernes egne værdiansættelsesmodeller, hvorfor 

disse naturligvis ikke er helt ens. Omvendt beror de alle på en form for kapitalværdibaseret 

filosofi, hvorfor værdiansættelsen i et vist omfang bør give det samme værdiestimat uanset 

modelvalg.  

Selvfølgelig kan der være uenighed om reformuleringen af virksomhedens regnskab, men det 

vurderes ikke at have den store betydning generelt.  

Med afsæt i den antagelse, må det være modellernes forskellige input som skaber afvigelserne, 

hvorfor en diskussion af de vigtigste inputvariabler er interessant. 
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9.1 Anbefalinger på Chr. Hansen Holding A/S 

Recommendation Chr. Hansen 

Firm Name Analyst Recommendation Targetprice Date 

Morgan Stanley SJOGREN Overwt/Cautious 120 11-09-2010 

JPMorgan PANNUTI overweight 123 11-09-2010 

Jyske Bank THOMSEN buy 136 11-04-2010 

SEB Enskilda SIMONSEN buy 128 11-03-2010 

Nordea Equity Research GREGERSEN buy 130 11-03-2010 

Danske Markets Equities  SAMSOE buy 135 11-03-2010 

Credit Suisse AZARMGIN outperform 126 10-06-2010 

CA Cheuvreux KOCH outperform 115 09-03-2010 

Consensus Targetprice     126,63   

Actual price Nov. third     112,0   

       Kilde: Bloomberg 

 

Med afsæt i følsomhedsanalysen blev det illustreret, hvordan WACC havde indflydelse på 

værdiansættelsesmodellen.  

Dette giver anledning til at se på, hvorvidt kapitalomkostningsestimaterne kan være en af de 

faktorer som bliver vurderet forskelligt.  

Af bilag 14 fremgår det, hvordan fem af ovenstående banker ser på kapitalomkostninger. Hvis 

deres estimater betragtes på gennemsnitsbasis fremkommer det, at deres WACC er 8,3%. 

Chr. Hansens WACC blev tidligere udregnet til 7,4%, hvilket er næsten et procentpoint lavere 

end konsensus WACC. Dette har uden tvivl betydning for de forskellige værdiansættelsers 

estimater og der ville let kunne argumenteres for, at der var en sammenhæng mellem det 

relative høje værdiestimat og den relative lave WACC. 

Valuedriveren med næststørst indflydelse på værdiestimatet jævnfør følsomhedsanalysen er 

omsætningsvæksten.  
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I forhold til afvigelser mellem bankernes og denne værdiansættelses forskellige 

budgetforudsætninger er en diskussion af væksten derfor interessant. 

Uden at kende baggrunden for de forskellige bankers vækstestimater er det stadig mulig, med 

udgangspunkt i denne værdiansættelses forventninger, at diskutere de budgetforudsætninger 

som ligger til grund for væksten.  

Med afsæt i den strategiske analyse og det efterfølgende prognosekapitel er det 

budgetforudsætningerne inden for de tre konkrete aspekter som hovedsagligt driver 

omsætningsvæksten: 

1. Stigende befolkningsvækst 

2. Vækst på udviklingsmarkeder  

3. Sociologiske trends  

 

Det kan derfor diskuteres, hvorvidt disse estimater er for positivt estimeret i forhold til 

ovennævnte bankers estimater.  

I forbindelse med aspektet den stigende befolkningstilvækst er det vigtigt at pointere, at det 

ikke nødvendigvis betyder tilsvarende højere levestandard. I den strategiske analyse beskrives 

hvordan den øgede befolkningsmasse på samfundsniveau vil betyde øget efterspørgsel af Chr. 

Hansens produkter generelt. I tilfælde af at den globale fundamentale økonomi ikke følger med 

befolkningstilvæksten, kan det betyde et relativt fald i efterspørgslen af Chr. Hansens produkter. 

Prognosticeringen af væksten på udviklingsmarkeder bygger primært på en simpel 

fremskrivning af udviklingen i disse populationer. Udviklingen kan bedst forklares ved en 

eksponentiel udvikling, hvilket stiller spørgsmålstegn ved hvor længe denne fremskrivning er 

realistisk. I takt med at disse lande bliver mere industrialiseret kan, der argumenteres for at 

væksten vil aftage, hvorfor væksten på disse markeder går mod mere normaliserede vækstrater. 

På samme måde kan det ikke udelukkes at den sociologiske trend vedrørende den øgede 

sundhedsopfattelse har været for positivt prognosticeret. Denne værdiansættelses 
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fremtidsudsigter inden for de sociologiske trends på fødevaremarkedet er i høj grad præget af 

positive markedsanalyser fra analyseinstituttet Euromonitor. Denne positive tendens forventes 

at fortsætte på kort og mellemlang sigt.  

Givet at det sociologiske fokus på sundhedsbevidsthed ikke følger forventningerne til 

udviklingen vil dette betyde overvurderet budgetestimater. 
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10 Kapitel – Konklusion 

Formålet med denne kandidatafhandling var at værdiansætte Chr. Hansen med udgangspunkt i 

en strategisk og regnskabsmæssig analyse. Værdiansættelsen dannede herefter fundamentet 

for besvarelsen af hovedspørgsmålet: 

 

• ”Hvilken anbefaling bør foreligge på Chr. Hansen Holding A/S den 3. novenber 2010” 

 

 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse havde til hensigt at lokalisere, hvilke faktorer som påvirkede Chr. 

Hansens indtjeningsmuligheder. 

På makroøkonomisk niveau fandt analysen, at det primært var den demografiske udvikling og 

den sociologiske sundhedstrend der havde betydning for Chr. Hansen. Samtidig blev det 

konkluderet at myndighedernes lovgivning i forbindelse med diverse anprisninger inden for 

både farver og probiotika er af afgørende betydning for udviklingen i Chr. Hansen. 

Konkurrenceintensitet i branchen illustrerede et forholdsvist fornuftigt udgangspunkt for Chr. 

Hansen, som er markedsleder på alle de markeder de opererer på. Branchen er nichepræget i 

kraft af den store knowhow der medgår i produktionen, hvilket bidrager positivt i form af høje 

adgangsbarrierer. 

Chr. Hansens applikationscentre og innovationsteams har historisk set været gode til at bygge 

bro mellem virksomhedens teknologiplatforme og kundernes behov, hvilket blev vurderet til at 

være blandt de vigtigste elementer i værdikæden. 

Med afsæt i disse faktorers indtjeningspåvirkning i den strategiske analyse blev det konkluderet, 

at Chr. Hansen alt i alt er fornuftig stillet i forhold til fremtidens udfordringer på markedet. 
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Regnskabsanalyse 

Indledningsvis blev de historiske regnskaber korrigeret for at gøre regnskaberne klar til 

analysebrug. I forhold til de rapporterede regnskabstal blev der kun korrigeret i posterne: af- og 

nedskrivninger, særlige poster samt driftslikviditet. 

Ud fra det korrigerede regnskab blev de drifts- og finansieringsrelaterede nøgletal udregnet ved 

hjælp af Dupont-modellen. 

I forbindelse med regnskabsanalysen var fokus hovedsagelig på udviklingen i de driftsrelaterede 

nøgletal, da det udelukkende er virksomhedens evne til at tjene penge på driften der i 

værdiansættelsesøjemed er interessant. 

Nøgletallenes udvikling indikerede at Chr. Hansen i hele den analyserede periode har præsteret 

flot. Virksomhedens afkastningsgrad (ROIC) var forbedret fra 4,44% i regnskabsåret 2005/2006 

til 11,73% for regnskabsåret 2009/2010. 

Den positive udvikling i afkastningsgraden skyldtes hovedsaglig en forberedt overskudsgrad hos 

divisionerne Cultures & Enzymes og Health Nutrition. 

Samtidig havde omsætningshastigheden udviklet sig positivt og selvom den ikke bidrog, i 

samme grad som den forbedrede overskudsgrad, havde den positiv indflydelse på udviklingen i 

ROIC. 

For regnskabsanalysen blev det derfor konkluderet at ledelsens bedrifter, målt på nøgletallene, 

alt andet lige har skabt en forbedret konkurrencesituation end den de havde for fem år siden. 

 

Værdiansættelsen 

På baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse blev der prognosticeret fuld 

resultatopgørelse, balance samt pengestrømsopgørelse for budgetperioden og 

terminalperioden, som tilsammen var ni år.  
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Chr. Hansens WACC blev udregnet ud fra skattesatsen, kapitalstrukturen samt afkastkravet på 

henholdsvis fremmed- og egenkapitalen. WACC blev udregnet til 7,4%. 

WACC blev brugt til at tilbagediskontere Cash flows i de kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller således, at nutidsværdien for Chr. Hansen kunne udregnes. 

DCF og EVA modellen beregnede et base case værdiestimat på  DKK 134,11, hvorfor den 

teoretiske pris herved var fundet. 

Baseret på multiplerne EV/EBITDA og P/E, blev der efterfølgende foretaget en relativ 

værdiansættelse, som indikerede at det udregnede base case værdiestimat var højt. Det blev 

dog ikke tillagt nogen større betydning, da validiteten af denne udregning var relativ dårlig. 

Sluttelig blev en følsomhedsanalyse foretaget for at teste et best og et worst case scenarie. 

Følsomhedsanalysen fandt at det primært var WACC og omsætningsvæksten, som havde størst 

indflydelse på de forskellige værdiestimater. 

På den baggrund fandt en to faktor model et prisinterval, hvori værdiestimatet skulle findes. 

Dette blev fastlagt til at ligge mellem 93 DKK og 155 DKK. 

På baggrund af værdiansættelsen og følsomhedsanalysen kunne anbefalingen på Chr. Hansen 

Holding A/S per den 3. november findes.  

Sammenholdes følsomhedsanalysen og det beregnede base case værdiestimat med aktiens 

lukkekurs på 112 DKK, indikeres der et upside potentiale.  

Derfor konkluderes det alt i alt, at der bør foreligge en købsanbefaling på Chr. Hansen Holding 

A/S.   
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Bilag 1 - Produktbeskrivelse for Cultures & Enzymes divisionen 

 

Kulturer Produktbeskrivelse Segment 

Ostekulturer (DVS®) Yderst koncentrerede og standardiserede frosne eller 
frysetørrede kulturer, der anvendes til direkte podning i oste 
fremstilling. 

Mejerier 

Fermenterede 

mælkekulturer 

(DVS®) 

Yderst koncentrerede og standardiserede frosne eller  
frysetørrede kulturer, der anvendes til direkte podning i 
produktionen af yoghurt og fermenteret mælk. 
Blandt produkterne til markedet for yoghurt og fermenteret 
mælk kan nævnes: YoFlex ® og eXact ® 

Mejerier 

Probiotika (DVS®) Yderst koncentrerede og standardiserede frosne eller 
frysetørrede kulturer, der anvendes til direkte podning. Chr. 
Hansens probiotiske produkter indeholder typisk bestemte 
stammer af Bifidobacterium, L.acidophilus eller L.casei, 
som har dokumenterede sundhedsmæssige virkninger.  
Chr. Hansen leverer disse probiotiske kulturer under en 
række handelsnavne som f.eks. BB-12®, L.Casei 431®, 
LA-5® og Nu-trish®. 

 

Mejerier 

Enzymer & Tests Produktbeskrivelse Segment 

Animalsk osteløbe Chr. Hansens primære varemærke inden for traditionelle  
osteløbeprodukter er NATUREN®. 

Mejerier 

Mikrobielle 

koagulanter 

Mikrobiel osteløbe produceres ved fermentering og 
indeholder enzymer med funktioner, der ligger tæt op ad, 
men ikke helt svarer til, dem der normalt findes i 
kalvemaver. Chr. Hansen markedsfører mikrobiel osteløbe 
under varemærkerne: 
HANNILASE® og THERMOLASE®. 

Mejerier 

Chymosin Chr. Hansens varemærke inden for fermenteringsfremstillet 
chymosin er CHY-MAX®. Chr. Hansen har for nyligt 
lanceret et andengenerations chymosin under navnet CHY-
MAX® M, som giver fordele i forhold til det traditionelle 
CHY-MAX® som f.eks. lavere dosering, højere oste 
udbytte, mildere smag og, i nogle anvendelser, længere 
holdbarhed. 

Mejerier 

Testkits Chr. Hansen sælger en række testkits, hvormed mejerierne 
hurtigt kan foretage sikker og let identifikation af uønskede 
antibiotikarester i den mælk, de modtager. 

Mejerier 
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Bilag 2 - Produktbeskrivelse for Health & Nutrition divisionen 

 

Human Health & 

Nutrition 

Produktbeskrivelse Segmenter 

Fordøjelse Chr. Hansen tilbyder en række probiotiske stammer, der 
er velegnede til at genoprette en sund tarmflora, 
herunder sine Probio-Tec® produkter, som anvendes 
om kosttilskud og til farmaceutisk brug og 
specialernæring. 

Kosttilskud 

Immunforsvar Chr. Hansen tilbyder produkter baseret på sine Probio-
Tec® produkter, som hjælper immunsystemet med at 
modulere balancen af mikrofloraen i mave-tarmkanalen. 

Kosttilskud 

Kvindehelse Chr. Hansens to produkter GR-1® og RC-14® har vist 
sig effektivt ved at skabe balance i den naturlige 
vaginalflora. 

Kosttilskud 

Spædbørn Chr. Hansen tilbyder blandinger baseret på produkterne 
BB-12®, TH-4 og LCasei431®, som kan tilføres 
modermælkserstatning og således hjælpe til at 
opretholde og forbedre en god tarmflora hos spædbørn. 

Modermælks
erstatning 

Animal Health & 

Nutrition 

Produktbeskrivelse Segmenter 

Svineprodukter Chr. Hansens produkt BioPlus2B® øger 
foderudnyttelsen, forbedrer vægtforøgelsen og reducerer 
dødelighedsraten blandt svin. 

Foder 

Kvægprodukter Chr. Hansens produkt Probios øger effektiviteten i 
mejeri- og kødkvæg segmenterne. 

Foder 

Fjerkræprodukter Chr. Hansens Gallipro® produkt viser en gavnlig effekt 
I fjerkræproduktion, og produktet Gallipro® Tect har 
endvidere effekt mod patogener, herunder nekrotisk 
enteritis. 

Foder 
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Bilag 3 - Produktbeskrivelse for Colors & Blends divisionen 

 

Farver Produktbeskrivelse Segmenter 

Naturlige farver Naturlige farver omfatter hele farvespektret, herunder 
en naturlig hvid farve til substitution for det ofte 
anvendte titandioxid. Chr. Hansens primære grupper 
af naturlige farver omfatter Carmin (rød til lilla), 
Anthocyaniner (rød til violet), Annatto (varm gul til 
orange) og Carotener (gul til orange). Ud fra disse 
basale farver og fra andre indkøbte pigmenter 
formulerer og blander Chr. Hansen kundespecifikke 
løsninger. 

Føde- og 

drikkevarer 

Farvende fødevarer Chr. Hansens produkter inden for farvende fødevarer 
er udvundet af fødevarer som f.eks. frugt, grøntsager, 
cerealier, og fra krydderurter og krydderier og sælges 
under Chr. Hansens FruitMax® produktnavn. Der 
kræves ikke yderligere fødevaremærkning af 
farvende fødevarer (eller e-numre) inden for EU. 

Føde- og 

drikkevarer, 

mejeriprodukter 

Phytonnæringsstoffer Phytonnæringsstoffer stammer fra frugter og 
grøntsager og består af to primære produktgrupper. 
Karotenoider som fremstilles primært fra bl.a. 
oliepalmefrugter og polyfenoler, som fremstilles fra 
bl.a. vindruer og solbær. Chr. Hansens produktudvalg 
inden for phytonæringsstoffer benævnes NutriPhy®. 
Chr. Hansens udbud af phytonnæringsstoffer er 
standardiseret til bestemte antioxidant-niveauer. 

Kosttilskud 

Funktionelle 

systemer 

Produktbeskrivelse Segmenter 

Funktionelle systemer Chr. Hansens udbud af teknologiske funktionelle 
systemer erstatter mælke- og vegetabilske proteiner 
eller andre generiske stabilisatorer, som traditionelt 
anvendes til forarbejdede kødprodukter. Chr. Hansen 
tilbyder også skræddersyede blandinger til at 
forbedre stabiliteten af farver og holdbarhed. 

Forarbejdede 

kødprodukter 
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Bilag 4 - Historisk udvikling for den 10-årige danske statsobligation 

 

 

          Kilde: Danmarks statistik 

 

 

       Kilde: Danmarks statistik 

2,532

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

Obligationsrente - Statsobligationer 
(Stående lån), løbetid 10 år

Obligationsrente - Statsobligationer (Stående lån), løbetid 10 år



 
Værdiansættelse Chr. Hansen 

 

 
137 

Bilag 5 - Forecast af den 10-årige amerikanske statsobligation 

 

 

    Kilde: www.forecasts.org/10yrt.htm 
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Bilag 6 - Beta for udenlandske konkurrenter 

 

Annual reports figures Leveraged 

Foreign competitors   

Tate & Lyle 0,84  

Kerry Group 1,42  

Average 1,13  

 

       Kilde: Reuters 
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Bilag 7 – Udregnet nøgletal 

 

Chr. Hansen Holding A/S 
 

Ratios (before tax) 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURt 2006 2007 2008 2009 2010 

Profitability Ratios before tax           

Operating margin (EBIT / Revenue), % 
11,23% 16,86% 20,14% 21,40% 20,70% 

Asset turnover (Revenue / Avg. Invested capital), % 
0,40  0,42  0,45  0,49  0,57  

ROIC (Operating margin * Asset turnover), % 
4,44% 7,08% 9,06% 10,52% 11,73% 

ROIC (EBIT / avg. Invested capital), % 
4,44% 7,08% 9,06% 10,52% 11,73% 

NIBD rate (Net financial cost / avg. Invested capital), % 
7,50% 8,51% 7,45% 11,45% 9,63% 

Spread (ROIC - Net financial costs), % 
-3,07% -1,42% 1,61% -0,93% 2,10% 

Financial gearing 
9,63  10,57  9,24    8,50  2,18  

ROE (ROIC + Spread * Financial gearing), % 
-25,10% -7,95% 23,94% 2,63% 16,29% 

ROE (EBT * avg. Equity), % 
-25,10% -7,95% 23,94% 2,63% 16,29% 

 

 

Ratios (after tax) - Fixed tax rate 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURt 2006 2007 2008 2009 2010 

Profitability Ratios after tax           

          Fixed tax rate (25%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

         NOPAT 35.762,25 56.244,00 72.000,00 82.056,75 89.325,00 

Operating margin (NOPAT / Revenue), % 
8,42% 12,65% 15,10% 16,05% 15,52% 

Asset turnover (Revenue / Avg. Invested capital), % 
0,40  0,42  0,45  0,49  0,57  

ROIC (Operating margin * Asset turnover), % 
3,33% 5,31% 6,79% 7,89% 8,80% 

ROIC, % (NOPAT/ avg. Invested capital) 
3,33% 5,31% 6,79% 7,89% 8,80% 

NIBD rate (Net financial cost / avg. Invested capital), % 
5,63% 6,38% 5,58% 8,58% 7,22% 

Spread (ROIC - Net financial costs), % 
-2,30% -1,07% 1,21% -0,70% 1,57% 

Financial gearing 
9,63  10,57  9,24  8,50  2,18  

ROE (ROIC + Spread * Financial gearing), % 
-18,82% -5,96% 17,96% 1,97% 12,22% 

ROE (EBT * avg. Equity), % 
-18,82% -5,96% 17,96% 1,97% 12,22% 
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Bilag 7 (Fortsat) – Udregnet nøgletal 

 

Chr. Hansen Holding A/S 
 

Ratios (after tax) - Effictive tax rate 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURt 2006 2007 2008 2009 2010 

Profitability Ratios after tax           

         Effective tax rate 20,45% 16,61% 69,76% 653,97% 62,19% 

         NOPAT 37.932,56 62.536,30 29.031,63 N/A 45.033,97 

Operating margin (NOPAT / Revenue), % 
8,93% 14,06% 6,09% N/A 7,83% 

Asset turnover (Revenue / Avg. Invested capital), % 
0,40  0,42  0,45       0,49  0,57  

ROIC (Operating margin * Asset turnover), % 
3,53% 5,91% 2,74% N/A 4,43% 

ROIC, % (NOPAT/ avg. Invested capital) 
3,53% 5,91% 2,74% N/A 4,43% 

NIBD rate (Net financial cost / avg. Invested capital), % 
5,97% 7,09% 2,25% -63,40% 3,64% 

Spread (ROIC - Net financial costs), % 
-2,44% -1,19% 0,49% N/A 0,79% 

Financial gearing 
    9,63  10,57   9,24          8,50        2,18  

ROE (ROIC + Spread * Financial gearing), % 
-19,96% -6,63% 7,24% N/A 6,16% 

ROE (EBT * avg. Equity), % 
-19,96% -6,63% 7,24% -14,58% 6,16% 
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Bilag 8 – Prognose tal (Resultatopgørelse) 

 

Chr. Hansen Holding A/S 
                    

Forecast values for P&L 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8   

% 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 

Cultures & Enzymes 8% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 3% 

Health & Nutrition 21% 25% 18% 15% 13% 12% 10% 7% 3% 

Colors & Blends 22% 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 3% 

  
         

         Extraordinary change in terms 0,00% 0,00% 0,00% 

Cost of Sales (% of revenue) -51,00% -50,00% -50,00% -49,50% -49,00% -49,00% -48,00% -48,00% -48,00% 

         Extraordinary change in terms  0,00% 0,00% 0,00% 

Research and development expenses (% of revenue) -5,50% -5,50% -5,50% -5,50% -5,50% -5,50% -5,00% -5,00% -5,00% 

         Extraordinary change in terms 0,00% 0,00% 0,00% 

Sales and marketing expenses (% of revenue) -12,70% -12,00% -12,00% -12,00% -11,50% -11,50% -11,50% -11,50% -11,50% 

Administrative expenses (% of revenue) -8,24% -8,24% -8,24% -8,24% -8,24% -8,24% -8,24% -8,24% -8,24% 

Other operating income (% of revenue) 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 

Other operating expenses (% of revenue) -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% 

Special items (% of revenue) -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% 

D&A - Total 
         

D&A (Intangible assets) -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% 

D&A (tangible assets) -9,47% -9,47% -9,47% -9,47% -9,47% -9,47% -9,47% -9,47% -9,47% 

Tax rate 26,00% 26,00% 26,00% 26,00% 26,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
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Bilag 9 – Prognose tal (Balance) 

Forecast values for Balance Sheet 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8   

% 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 

Intangible assets (investment % of revenue) 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 

Net investment in Intangible assets 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Property, plant and equipment (investment % of revenue) 9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 17,47% 12,47% 12,47% 

Net investment in tangible assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 3,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Working capital 
         

Inventories (% of revenue) 
         

         Raw materials and consumables 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 

         Work in progress 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 

         Finished goods and goods for sales 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 

Receivables (% of revenue) 
         

         Trade receivables 15,61% 15,61% 15,61% 15,61% 15,61% 15,61% 15,61% 15,61% 15,61% 

         Assets held for sale 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 

         Tax receivables 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 

         Other receivables 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 

         Prepayments 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 

Operating Cash flow (1% af omsætningen) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Employee benefit obligations -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% 

Deferred tax 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Provitions -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% 

Trade payables -10,64% -10,64% -10,64% -10,64% -10,64% -10,64% -10,64% -10,64% -10,64% 

Corporation tax -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% 

Other payables -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% 

Prepayments from customers -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% 

Total Working capital 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 

Borrowings 8,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 4,00% 5,00% 3,00% 

NIBD (% of Invested capital) 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 
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Bilag 10 – Følsomhedsanalyse på Kort sigt 

 

                        
Sh

o
rt

 t
er

m
 ∆Costs Share price Sensitivity   ∆R&D Share price Sensitivity   ∆S&M Share price Sensitivity 

                   134,11                         134,11                         134,11    

-5,00%                  130,36  -3%   -1,25%                  133,17  -1%   -2,50%                  132,24  -1% 

-4,00%                  131,11  -2%   -1,00%                  133,36  -1%   -2,00%                  132,61  -1% 

-3,00%                  131,86  -2%   -0,75%                  133,55  0%   -1,50%                  132,98  -1% 

-2,00%                  132,61  -1%   -0,50%                  133,73  0%   -1,00%                  133,36  -1% 

-1,00%                  133,36  -1%   -0,25%                  133,92  0%   -0,50%                  133,73  0% 

0,00%                  134,11  0%   0,00%                  134,11  0%   0,00%                  134,11  0% 

1,00%                  134,86  1%   0,25%                  134,29  0%   0,50%                  134,48  0% 

2,00%                  135,60  1%   0,50%                  134,48  0%   1,00%                  134,86  1% 

3,00%                  136,35  2%   0,75%                  134,67  0%   1,50%                  135,23  1% 

4,00%                  137,10  2%   1,00%                  134,86  1%   2,00%                  135,60  1% 

5,00%                  137,85  3%   1,25%                  135,04  1%   2,50%                  135,98  1% 

                        
 
 

  Short term - change in growth   
W

A
C

C 

-3,00% -2,25% -1,50% -0,75% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 
6,42% 166,96  171,76  176,63  181,56  186,56  188,24  189,93  191,62  193,33  
6,67% 152,58  157,03  161,54  166,11  170,73  172,29  173,86  175,43  177,00  
6,92% 140,06  144,20  148,39  152,64  156,95  158,40  159,85  161,31  162,78  

7,17% 129,06  132,92  136,84  140,81  144,84  146,19  147,55  148,91  150,28  
7,42% 119,31  122,94  126,61  130,33  134,11  135,38  136,65  137,93  139,22  

8,17% 95,80  98,85  101,93  105,06  108,23  109,29  110,36  111,44  112,52  

8,92% 78,34  80,95  83,60  86,28  89,00  89,91  90,83  91,75  92,68  
9,67% 64,88  67,16  69,47  71,81   74,18  74,97   75,77  76,58  77,39  

10,42% 54,20  56,22  58,26  60,32  62,42  63,12  63,83  64,54  65,25  
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Bilag 11 – Følsomhedsanalyse på Mellemlang sigt 

 

                        

M
id

d
le

 t
er

m
 

∆Costs Share price Sensitivity   ∆R&D Share price Sensitivity   ∆S&M Share price Sensitivity 

                   134,11                         134,11                         134,11    

-5,00%                  127,59  -5%   -1,25%                  132,48  -1%   -2,50%                  130,85  -2% 

-4,00%                  128,89  -4%   -1,00%                  132,80  -1%   -2,00%                  131,50  -2% 

-3,00%                  130,20  -3%   -0,75%                  133,13  -1%   -1,50%                  132,15  -1% 

-2,00%                  131,50  -2%   -0,50%                  133,46  0%   -1,00%                  132,80  -1% 

-1,00%                  132,80  -1%   -0,25%                  133,78  0%   -0,50%                  133,46  0% 

0,00%                  134,11  0%   0,00%                  134,11  0%   0,00%                  134,11  0% 

1,00%                  135,41  1%   0,25%                  134,43  0%   0,50%                  134,76  0% 

2,00%                  136,71  2%   0,50%                  134,76  0%   1,00%                  135,41  1% 

3,00%                  138,02  3%   0,75%                  135,08  1%   1,50%                  136,06  1% 

4,00%                  139,32  4%   1,00%                  135,41  1%   2,00%                  136,71  2% 

5,00%                  140,62  5%   1,25%                  135,74  1%   2,50%                  137,37  2% 

                        
 

  Middle term - change in growth   
W

A
C

C 

-3,00% -2,25% -1,50% -0,75% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 
6,42% 156,56  163,75  171,14  178,75  186,56  189,21  191,88  194,58  197,31  
6,67% 143,15  149,76  156,56  163,55  170,73  173,17  175,63  178,11  180,62  
6,92% 131,46  137,58  143,86  150,31  156,95  159,20  161,47  163,77  166,08  

7,17% 121,19  126,86  132,69  138,68  144,84  146,92  149,03  151,16  153,30  
7,42% 112,09  117,37  122,80  128,38  134,11  136,05  138,01  139,99  141,99  

8,17% 90,13  94,47  98,93  103,52  108,23  109,82  111,44  113,06  114,70  

8,92% 73,80  77,45  81,20  85,05  89,00  90,34  91,70  93,06  94,44  
9,67% 61,20  64,31  67,51  70,80  74,18  75,32  76,48  77,64  78,82  
10,42% 51,19  53,88  56,65  59,50  62,42  63,41  64,41  65,42  66,43  
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Bilag 12 – Følsomhedsanalyse på Lang sigt 

 

                        

Lo
n

g 
te

rm
 ∆Costs Share price Sensitivity   ∆R&D Share price Sensitivity   ∆S&M Share price Sensitivity 

                   134,11                         134,11                         134,11    

-5,00%                  104,08  -22%   -1,25%                  126,60  -6%   -2,50%                  119,09  -11% 

-4,00%                  110,09  -18%   -1,00%                  128,10  -4%   -2,00%                  122,10  -9% 

-3,00%                  116,09  -13%   -0,75%                  129,60  -3%   -1,50%                  125,10  -7% 

-2,00%                  122,10  -9%   -0,50%                  131,10  -2%   -1,00%                  128,10  -4% 

-1,00%                  128,10  -4%   -0,25%                  132,61  -1%   -0,50%                  131,10  -2% 

0,00%                  134,11  0%   0,00%                  134,11  0%   0,00%                  134,11  0% 

1,00%                  140,11  4%   0,25%                  135,61  1%   0,50%                  137,11  2% 

2,00%                  146,12  9%   0,50%                  137,11  2%   1,00%                  140,11  4% 

3,00%                  152,12  13%   0,75%                  138,61  3%   1,50%                  143,12  7% 

4,00%                  158,13  18%   1,00%                  140,11  4%   2,00%                  146,12  9% 

5,00%                  164,13  22%   1,25%                  141,61  6%   2,50%                  149,12  11% 

                        
 

  Long term - change in growth   
W

A
C

C 

                 
134,11  -3,00% -2,25% -1,50% -0,75% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 
6,42% 122,51  132,16  144,76  161,89  186,56  197,38  210,05  225,10  243,27  
6,67% 115,67  124,20  135,20  149,95  170,73  179,69  190,06  202,21  216,64  
6,92% 109,34  116,90  126,55  139,31  156,95  164,43  173,02  182,95  194,59  

7,17% 103,48  110,19  118,68  129,76  144,84  151,14  158,31  166,53  176,04  

7,42% 98,02  104,00  111,49  121,16  134,11  139,46  145,50  152,36  160,22  
8,17% 83,76  88,02  93,24  99,78  108,23  111,61  115,36  119,54  124,21  

8,92% 72,03  75,10  78,80  83,32  89,00  91,23  93,66  96,32  99,26  
9,67% 62,22  64,45  67,10  70,28  74,18  75,68  77,30  79,06  80,98  

10,42% 53,91  55,54  57,45  59,70  62,42  63,45  64,55  65,74  67,02  
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Bilag 13 – Følsomhedsanalyse på ”Overall term” 

 

                                

O
ve

ra
ll 

te
rm

 

∆Costs 
Share 
price Sensitivity   ∆R&D 

Share 
price Sensitivity   ∆S&M 

Share 
price Sensitivity   WACC 

Share 
price Sensitivity 

  
                 
134,11        

                 
134,11        

                 
134,11        

                 
134,11    

-5,00% 93,82  -30% -1,25% 124,04  -8% -2,50% 113,96  -15% 11,17% 52,87  -61% 

-4,00% 
                 

101,88  -24% -1,00% 
                 

126,05  -6% -2,00% 
                 

117,99  -12% 10,42% 
                    

62,42  -53% 

-3,00% 
                 

109,94  -18% -0,75% 128,06  -5% -1,50% 122,02  -9% 9,67% 74,18  -45% 

-2,00% 
      

117,99  -12% -0,50% 
                 

130,08  -3% -1,00% 
                 

126,05  -6% 8,92% 
                    

89,00  -34% 

-1,00% 
                 

126,05  -6% -0,25% 
                 

132,09  -2% -0,50% 
                 

130,08  -3% 8,17% 
                 

108,23  -19% 

0,00% 
                 

134,11  0% 0,00% 
                 

134,11  0% 0,00% 
                 

134,11  0% 7,42% 
                 

134,11  0% 

1,00% 
                 

142,16  6% 0,25% 
                 

136,12  2% 0,50% 
       

138,14  3% 7,17% 
                 

144,84  8% 

2,00% 
                 

150,22  12% 0,50% 
                 

138,14  3% 1,00% 
                 

142,16  6% 6,92% 
                 

156,95  17% 

3,00% 
                 

158,28  18% 0,75% 
             

140,15  5% 1,50% 
                 

146,19  9% 6,67% 
                 

170,73  27% 

4,00% 
                 

166,34  24% 1,00% 
                 

142,16  6% 2,00% 
                 

150,22  12% 6,42% 
                 

186,56  39% 

5,00% 
                 

174,39  30% 1,25% 
                 

144,18  8% 2,50% 
                 

154,25  15% 6,17% 
                 

204,90  53% 
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Bilag 14 – WACC konsensus 

 

Chr. Hansen Holding A/S 
    
Consensus WACC 1/9 - 31/8 

Bloomberg estimates, % 2010 

Credit Suisse 8,50 

Nordea 8,00 

Morgan Stanley 7,30 

Jyske Bank 8,90 

J.P.Morgan 9,00 

Consensus 8,34 

Source: Bloomberg   
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Bilag 15 – Rangorden af valuedrivers 

 

Sensitivity 

  ∆Growth ∆Costs ∆R&D ∆S&M ∆WACC 
Worst -47,10% -29,46% -7,37% -14,73% -60,19% 

Base 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Best 40,84% 29,46% 7,37% 14,73% 52,51% 
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Bilag 16 – Cash flow beregning 

Cash flow statement 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8   

EURt 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal 

EBITDA 
              
176.062  

              
204.751  

              
221.533  

              
242.468  

              
268.718  

              
287.400  

              
321.997  

              
339.670  

              
351.360  

Paid Tax 
                -
27.207  

                -
33.981  

                -
37.623  

                -
42.354  

                -
48.452  

                -
50.571  

                -
58.135  

                -
61.297  

                -
63.117  

Cash earnings 
              
148.855  

              
170.770  

              
183.910  

              
200.114  

              
220.266  

              
236.829  

              
263.861  

              
278.373  

              
288.243  

Change in inventories 
                -
13.167  

                -
10.034  

                   -
9.499  

                   -
9.362  

                   -
9.237  

                   -
9.789  

                   -
8.963  

                   -
7.879  

                   -
4.597  

Change in receivables 
                -
25.877  

                -
14.674  

                -
13.891  

                -
13.691  

                -
13.509  

                -
14.316  

                -
13.107  

                -
11.523  

                   -
6.723  

Change in  warrants and 
provisions 

                       -
637  

                         
336  

                         
318  

                         
314  

                         
309  

                         
328  

                         
300  

                         
264  

                         
154  

Change in trade payables 
                    
7.824  

                 
14.169  

                 
13.413  

                 
13.220  

                 
13.044  

                 
13.823  

                 
12.656  

                 
11.126  

                    
6.491  

Change in taxes payables 
                -
17.018  

                    
2.062  

                    
1.952  

                    
1.924  

                    
1.898  

                    
2.012  

                    
1.842  

                    
1.619  

                         
945  

Change in current items 
                    
1.503  

                         
153  

                         
145  

                         
143  

                         
141  

                         
149  

                         
137  

                         
120  

                            
70  

Change in working capital 
                -
47.372  

                   -
7.988  

                   -
7.562  

                   -
7.453  

                   -
7.354  

                   -
7.793  

                   -
7.135  

                   -
6.272  

                   -
3.659  

Operating cash flow operation 
(CFFO) 

              
101.483  

              
162.783  

              
176.349  

              
192.661  

              
212.913  

              
229.036  

              
256.727  

              
272.101  

              
284.583  

CAPEX 
                -
88.992  

                -
92.896  

                -
97.001  

             -
101.352  

                -
90.654  

                -
85.660  

             -
103.094  

             -
108.660  

             -
114.592  

Free cash flow to firm (FCFF) 
                 
12.491  

                 
69.887  

                 
79.348  

                 
91.310  

              
122.259  

              
143.377  

              
153.633  

              
163.441  

              
169.992  

Finansiel fixed assets 
                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Net borrowing costs 
                -
31.336  

                -
33.033  

                -
34.816  

                -
36.500  

                -
38.065  

                -
39.488  

                -
41.172  

                -
43.362  

                -
44.741  

New debt 
                 
41.912  

                 
28.291  

                 
29.705  

                 
28.071  

                 
26.075  

                 
23.728  

                 
28.067  

                 
36.487  

                 
22.987  

Free cash flow to equity (FCFE) 
                 
23.067  

                 
65.144  

                 
74.238  

                 
82.881  

              
110.269  

              
127.617  

              
140.528  

              
156.567  

              
148.238  

Dividend 
                -
23.067  

                -
65.144  

                -
74.238  

                -
82.881  

             -
110.269  

             -
127.617  

             -
140.528  

             -
156.567  

             -
148.238  

Liquidity offset 
                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-      
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Bilag 17 – Korrigeret resultatopgørelse 

Chr. Hansen Holding A/S 
            
Restating P&L 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURt 2006 2007 2008 2009 2010 

Revenue - Cultures & Enzymes 263.642  291.465  311.577  331.103   356.200  

Revenue - Health & Nutrition 53.569  43.949  55.820  68.626  78.800  

Revenue - Colors & Blends 107.565    109.328     109.349         111.468  140.500  

Revenue 424.776  444.742  476.746  511.197  575.500  

Cost of Sales  -246.929    -241.293  -247.785   -269.119   -290.400  

D&A - Cost of sales (intangible assets) 1.608  1.610  1.902  1.756  2.500  

D&A - Cost of sales (tangible assets) 21.850  18.902  18.703  21.732  22.300  

Gross profit 201.305  223.961   249.566    265.566   309.900  

Research and development expenses    -24.649     -23.083         -22.090    -22.540    -25.000  

D&A - R&D (intangible assets)           -   134  813  901  1.800  

D&A - R&D (tangible assets) 1.585  1.342   1.255  1.306  1.400  

Sales and marketing expenses       -62.373    -63.074   -65.384  -66.019   -73.100  

D&A - Sales and marketing (intangible assets) 9.652  8.859   9.249  9.961  10.000  

D&A - Sales and marketing (tangible assets) 938  805  601  605  500  

Administrative expenses   -38.165     -36.100    -39.457      -41.397    -44.400  

D&A - Administrative expenses (intangible assets) 2.011  2.013  2.320  1.810  1.600  

D&A - Administrative expenses (tangible assets) 3.351  3.087  3.236  2.795   2.700  

Other operating income 4.540  2.684  2.492  2.014  1.600  

Other operating expenses -804  -671    -1.008           -252            -900  

Special items   -8.713  -8.213   -7.514     -4.475       -24.200  

EBITDA 88.678  111.744    134.079     150.275   161.900  

Depreciation & Amortization (Intangible assets)  -13.271   -12.616  -14.284  -14.428  -15.900  

Depreciation & Amortization (tangible assets)    -27.724     -24.136  -23.795    -26.438        -26.900  

EBIT 47.683  74.992  96.000     109.409  119.100  

Financial income 22.789  32.745  30.783  9.570  38.700  

Financial expenses  -95.848    -115.010    -101.999     -116.098      -105.700  

Profit before tax (EBT)    -25.376  -7.273  24.784  2.881  52.100  

Corporation tax 5.189  1.208  -17.289  -18.841  -32.400  

Loss from continuing activities  -20.187  -6.065  7.495   -15.960  19.700  

Loss from discontinued activities   -4.344  -6.710  36.310   -2.396     -500  

Profit/Loss of the year (E )    -24.531    -12.775  43.805    -18.356  19.200  

Distribution: 1.206  1.074  1.177  1.152  1.400  

Minority interests     -25.737      -13.849  42.628    -19.508  17.800  

Shareholder of Chr. Hansen Holding A/S -0,26  -0,14  0,42  -0,19  0,16  
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Bilag 18 – Korrigeret Balance 

Restating Balance - Assets 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURt 2006 2007 2008 2009 2010 

Non-current assets           

Intangible assets 760.929  748.184  784.645  788.321  815.800  

Goodwill 584.095  580.378  611.772  603.361  625.600  

Other intangible assets 176.834  166.598  164.551  163.528  155.100  

Intangible assets in progres -   1.208  8.322  21.432  35.100  

Property, plant and equipment 285.545  281.510  276.196  263.772  258.500  

Land and buildings 145.588  136.392  136.642  137.392  136.300  

Plant and machinery 114.620  104.711  123.987  111.547  100.300  

Other fixtures and equipment 13.674  10.068  7.738  5.978  6.900  

Property, plant and equipment in progress  11.663   30.339  7.829   8.855  15.000  

Other non-current assets 19.170  19.197  5.095  4.785  2.200  

Deferred tax 19.170  19.197  5.095  4.785  2.200  

Total non-current assets 1.065.644  1.048.891  1.065.936  1.056.878  1.076.500  

Working capital           

Inventories 72.123  57.994  65.211  56.835  75.300  

Raw materials and consumables 20.243  14.767  14.454  13.607  12.100  

Work in progress 17.025  13.022  15.442  13.746  20.500  

Finished goods and goods for sales 34.855  30.205  35.315  29.482  42.700  

Receivables 93.697  89.541  108.023  84.166  103.500  

Trade receivables 76.280  70.881  75.810  70.827  82.900  

Assets held for sale -   -   7.608  -   -   

Tax receivables 1.609  2.551  2.940  2.326  6.700  

Other receivables 12.457  11.679  16.972  6.724  8.200  

Prepayments 3.351  4.430  4.693  4.289  5.700  

Operating Cashflow (1% of revenue) 4.248  4.447  4.767  5.112  5.755  

Employee benefit obligations -5.630  -5.773  -5.662  -5.592  -5.400  

Deferred tax -71.990  -60.276  -66.372  -66.572  -71.300  

Provisions -1.742  -1.879  -1.792      -2.249      -3.600  

Trade payables -44.776  -49.268  -50.672      -49.786    -64.600  

Corporation tax -3.620  -7.115  -8.276    -18.662     -35.200  

Other payables -32.809  -34.022  -33.229    -57.270     -52.500  

Prepayments from customers -   -403  -175     -149  -200  

Total working capital 9.501  -6.754  11.823    -54.167   -48.245  

Invested capital 1.075.145  1.042.137  1.077.759  1.002.711  1.028.255  
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Bilag 18 (fortsat) - Korrigeret balance 

Restating Balance - Liabilities 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 1/9 - 31/8 

EURt 2006 2007 2008 2009 2010 

Group Capital           

Equity 97.092  79.171  121.762  91.029   542.000  

Share capital 135.165  135.352  135.191  135.461   185.400  

Reserves   -38.073    -56.181    -13.429     -44.432   356.600  

Minority interest 4.022  2.740  3.357  2.762  3.700  

Total group Capital 101.114  81.911  125.119  93.791     545.700  

Net interest bearing debt           

Current liabilities 4.114   -8.990     -20.812   -37.444  -43.645  

Borrowings 30.700  27.105  52.718  38.199     11.600  

Payables regarding discontinued activities -   -   6.972  -   -   

Cash and cash equivalents  -26.586    -29.383   -77.820      -75.169  -55.245  

Receivables regarding discontinued activities  -      -6.712     -2.682     -474  -   

Non-current liabilities 969.917  969.216  973.452  946.364    526.200  

Borrowings 633.563  891.295  894.337  856.848   523.900  

Payable to Parent Company 336.354  77.921  79.115  86.974  -   

Other non-current tax -   -   -   2.542  2.300  

Total Net interest bearing debt 974.031  960.226  952.640  908.920  482.555  

Invested capital 1.075.145  1.042.137  1.077.759  1.002.711  1.028.255  

Average Invested capital   1.058.641  1.059.948  1.040.235  1.015.483  

 

 


