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1 Executive summary

This master thesis is about the Danish Bioscience company Chr. Hansen Holding A/S, which is the

market leader in manufacturing of cultures and enzymes for the food industry. These products are

primarily targeted at dairies for their manufacturing process of cheese, yogurt and other dairy

products. In addition they manufacture natural colours for use in the food and beverage industry, as

well as ingredients for dietary supplement manufacturers, targeting Human nutrition and ingredients

that improve feed intake and digestion targeted Animal nutrition.

It is the purpose of this to analyze whether the company's stock, which is listed on the NASDAQ

OMX Nordic (Copenhagen Stock Exchange), is trading at a fair market price?

To solve the master thesis issue, there has been made a strategic analysis of how the internal and

external factors exercise influence on Chr. Hansen Holding A/S. The strategic analysis is followed by

a financial analysis of the company's accounting, financial key figures and profitability.

The strategic analysis has been made using a PEST analysis model. The external macro-environment

has been examined including Political, Economic, Social and Technological factors.

Industry level has been examined by applying Porter's Five Force. This model analyzes the external

factors shows which entry barrier the industry has, how bargaining power is for the suppliers, the

threats from competing products, how customers' bargaining power is to the industry and the

competitive situation in the industry.

The internal factors are analyzed with regard to its material, intangible and human resources, as well

as the strategies for growth and core competencies.

The individual models from the strategic analysis are summarized in a conclusion and added up in a

SWOT - analysis of the company's Strengths and Weaknesses and the Opportunities and Threats.

The financial analysis has been prepared in order to isolate and determine how much of the total profit

is attributable to core activities and how much comes from other activities.

The historical figures have been reclassified and reformulated in order that they may be used for

forecasting purposes. The company's equity is divided into transactions which are attributable to the
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owners and those that are attributable to the company's total income (total profit). The company's

balance sheet is divided into net operating assets and net financial liabilities, and calculated into

average values.

In order to analyze Chr. Hansen Holding A/S profitability, the key figures have been compared to the

closest competitors. This concludes that the company performs it better than or at least as good as

comparable companies.

For the valuation of the Chr. Hansen Holding A/S share, based on the historical key figures for the

financial years, a budget has been estimated forecasting key figures for the financial years 2012/13 to

2016/17. The valuation is calculated based on the cash flow model (FCFF-model), also known as the

DCF - model (Discounting Cash Flow – model).

The owners' return on investment is allocated using the CAPM calculation model (Capital Asset

Pricing Model), concluding the return that an investor can expect from an alternative investment with

the same risk. The owner´s return is calculated to 8,40, and the weighted average cost of capital

(rWACC) is calculated to 6,33.

The forecast budget estimates that a fair price for a share in Chr. Hansen Holding A/S is: 257.67

DKK. At this time, the share is sold on the Copenhagen stock exchange at 187.30 DKK (4 December

2012).
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3 Indledning

Chr. Hansen Holding A/S (Chr. Hansen) hører til blandt de gamle hæderkronede danske selskaber og

har indtil videre eksisteret i 138 år. På trods af dette er det de færreste blandt befolkningen, der er

beviste om, hvad Chr. Hansen egentligt fremstiller og producerer. Årsagen kan have sin naturlige

forklaring, som følge af at Chr. Hansen er en ingrediensproducent, og virksomhedens produkter

indgår, som andele af slutprodukter. Forbrugeren har således ikke direkte mulighed for at købe et Chr.

Hansen produkt, men forbrugeren kan købe en ost eller en liter yoghurt, hvor det højst sandsynligt er

Chr. Hansens enzymer, der er årsagen til, at osten er skærefast, og Chr. Hansens kulturer, der

fremhæver smagen og giver mulighed for at mindske sukkerindholdet med optil 30 % i yoghurten1.

Hver dag spiser eller drikker millioner af mennesker verden over et produkt,

som indeholder naturlige ingredienser fra Chr. Hansen2.

Chr. Hansen opererer inden for tre kerneområder. Det første fremstiller kulturer og enzymer til

fødevarebranchen, disse er primært målrettet mod mejerierne, som nævnt i ovenstående, til deres

fremstillingsprocesser af ost, yoghurt mv. I det andet kerneområde fremstilles der naturlige

farvestoffer til anvendelse i fødevare- og drikkevarebranchen, og i det sidste og tredje kerneområde

fremstilles der ingredienser til kosttilskud målrettet mod Human Health, samt ingredienser, der

forbedrer foderoptagelsen og fordøjelsen, målrettet mod Animal Health3.

I den globaliserede hverdag, hvor befolkningen har mindre tid og overskud til at lave dagens måltider,

bliver disse i steder afløst af halvfabrikerede færdigretter eller fastfood. Sammenholdt hermed ses der

blandt befolkningen en stigende tendens til livsstilssygdomme og fedmeepidemi4. En undersøgelse

foretaget af OECD i 2012, viste at mere end halvdelen af befolkningen i medlemslandene vejede for

meget og inden for en 10-årig horisont, vil der i visse medlemslande være 2 ud af 3 blandt

befolkningen der er overvægtige.

1 http://www.chr-hansen.com/about-us/history.html

2 Citat – Chr. Hansens årsrapport 2011/12

3 http://www.chr-hansen.com/about-us/history.html
4 http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/02/21/200528.htm#
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Denne tendens åbner op for nye muligheder i fødevarebranchen, for selvom ovenstående tendens er

fakta, er der ligeså mange i befolkningen, der ønsker og er åbne over for en sundere hverdag og

livsstil, og her kan Chr. Hansens produkter hjælpe5.

Danmark har gennem mange år haft tradition som et landbrugsproducerende land og afledt heraf er der

opstået virksomheder, der udvikler, bearbejder eller forbedrer fødevarer. Udover Chr. Hansen,

eksisterer der andre danske virksomheder, indenfor deres branche, som er producent af ingredienser til

fødevarebranchen. Virksomheder såsom DuPont Nutrition Biosciences ApS (tidl. Danisco A/S)

(DuPont) og Novozymes A/S (Novozymes) besidder sammen med Chr. Hansen langt størstedelen af

den globale markedshandel inden for bioscience, hvilket betyder, at Danmark er en af verdens førende

lande inden for dette marked.

Chr. Hansen blev i 2005 opkøbt af private equity fonden, PAI Partners Equity, der gennem selskabet

Financiére Star 1, S.A, Luxembourg, har den i ejerskab frem til den i 2010 igen bliver børsintroduceret

på NASDAQ OMX Nordic (Københavns Fondsbørs).

Kapitalfonden besidder en betydelige aktiekapital, i perioden fra børsintroduktionen 2010 og ind til

den i januar 2012, sælger denne resterende ejerandel til Novo A/S, der er et 100% ejet datterselskab af

Novo Nordisk Fonden, der ligeledes er hovedaktionæren bag Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Der er i afhandlingen benytte en række fagudtryk fra bioscience industrien, hvorfor der bagerst i

afhandlingen er placeret en ordliste.

3.1 Målgruppe

Målgruppen for kandidatafhandlingen vurderes at være vejleder, censorer, lærere samt studerende

inden for samme fagområde, hvorfor det forudsættes, at læseren har et regnskabsmæssigt kendskab og

en faglig indsigt i værdiansættelsesteorien.

Det vurderes yderligere at nuværende og fremtidige aktionærer samt diverse interessenter i Chr.

Hansen, kunne have en interesse i analysen.. Herudover må det antages, at Chr. Hansen Koncernen og

dens konkurrenter kunne drage nytte, af den strategiske analyse.

5 Rapport om EU og berigede fødevare med henvisning - Ingeniøren 3. marts 2006, 3. sektion, side 10 / 11
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4 Problemstilling

Matcher markedsværdien på Chr. Hansen Holding A/S aktien en fair price værdiansættelse?

4.1 Problemformulering

Problemstillingen besvares ud fra en værdiansættelsesanalyse, hvor der først gennemføres en

strategisk analyse og derefter en regnskabsmæssig analyse.

Disse analyser er grundlaget for, at der kan udarbejdes et budget og et proformaregnskab. Det er disse

to dele, der besvarer selve værdiansættelsen af Chr. Hansen aktiens markedsværdi.

Til sidst gennemføres der en følsomheds analyse, med henblik på at synliggøre hvor udslagsgivende

faktorerne, der ligger til grund for budgettet og proformaregnskabet, har på selve værdiansættelsen.

Den strategiske analyse afdækker de forhold, der påvirker Chr. Hansen, internt som eksternt.

Hvilke eksterne forhold øver indflydelse på Chr. Hansen?

Hvordan påvirker de interne forhold Chr. Hansen?

Den regnskabsmæssige analyse indeholder en reformulering og reklassificering af de officielle

årsrapporter, da opstillingen i de officielle årsrapporter ikke er egnet til værdiansættelsesanalyser,

ligeledes gennemføres der hertil en nøgletalsanalyse.

Hvordan har Chr. Hansens rentabilitet udviklet sig i analyse perioden?

Hvordan kan overordnede nøgletal forklares ved hjælp af underliggende finansielle

drivere?

Budgettering og værdiansættelse sker på baggrund af analyserne og estimater af den fremtidige frie

pengestrøm.

Følsomhedsanalysen viser, hvor følsom værdiansættelsen er for udsving i de underliggende value

drivers.

Ovenstående analyser kan medføre mange udfordringer, grundet analytiker er ekstern, og derfor ikke

har adgang til andet materiel, end det som Chr. Hansen og andre inden for sammen branche

offentliggøre.
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Med hensyn til den strategiske analyse er den primære litteratur: årsrapporter, hvad der er tilgængeligt

på internettet og i pressen, aktieanalyser fra banker, markedsanalyser samt Chr. Hansens børsprospekt.

Det er derfor vigtigt at have for øje, at når disse informationer analyseres, er det sjældent at en

virksomhed fremlægger alle sine dårlige sider. Ofte er det den positive omtale og historier, som bliver

offentliggjort.

Det samme gør sig gældende med hensyn til regnskabsanalysen. Her skal man forholde sig til

årsrapporterne, og det kan være en udfordring (uden internt kendskab), at se og læse om informationer

er holdbare, ligesom investorer og analytikere kan have forskellige forventninger til Chr. Hansen og

markedernes fremtid.

4.2 Metodevalg

Den strategiske analyse og værdiansættelsen af Chr. Hansen er gennemført ud fra værdiansættelses-

teoriens 3 faser.

Værdiansættelsesprocessen er en struktureret analyse til vurdering af virksomhedens fair value.

Værdiansættelsesprocessen kan nedbrydes i 3 adskilte faser6 som vist i nedenstående figur.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Analyse af den historiske
udvikling

Budgettering Værdiansættelse

1: Informationsindsamling 1: Struktureret budgettering 1: Indirekte vs.
Direkte vurdering

2: Strategiske analyse 2: Proforma årsregnskab 2: Værdiansættelses-
model

3: Regnskabsanalyse 3: Kapitalomkostninger

4: Nøgletalsanalyse

5: Analyse af
pengestrømme

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 21

Figur 4.1: Værdiansættelsesprocessen

6 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 21
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Fase 1

I den første fase indsamles informationer om Chr. Hansen, for at få en forståelse af dens hidtidige

værdiskabende evne og de værdidrivere, firmaet er bygget på.

Nogle af de væsentligste informationer hertil er Chr. Hansens årsrapporter.

De ovenstående nævnte værdidriverne kan opdeles i følgende 2 hovedpunkter:

1. De finansielle værdidrivere

2. De ikke finansielle værdidrivere.

Finansielle værdidrivere

De finansielle værdidrivere måler, hvorledes Chr. Hansens værdiskabelse realiseres i likvider fra

periode til periode. De finansielle værdidrivere kan opdeles i yderlige 6 underpunkter7.

1. Konkurrencefordelsperioden: Er et udtryk for det antal år hvor afkastet for den

investerede kapital er højere end kapitalomkostningerne. I det omfang at afkastet er

højere, skabes der en værdi for aktionærerne. Det kan dog ikke antages at

virksomheden kan opretholde en overnormal forrentning, hvorfor den indgår som et

element af værdidriveranalysen.

2. Salgets vækstrate: Er et udtryk for den stigende aktivitet i virksomheden.

3. Overskudsgraden fra salg: Er et udtryk for overskuddets procentmæssige andel af

salget.

4. Effektiv skatteprocent: Selskabsskatten er bestemt ved lovgivning og udgør fx for

Danmark pt. 25 %.

5. Kernenettodriftsaktiver (Investeret kapital): Er svarende til kernedriftsaktiver

fratrukket driftsforpligtelser.

6. Kapitalomkostninger: Benyttes som diskonteringsfaktor i værdiansættelsesmodellen

og udtrykker finansieringsaktivitetens betydning for værdiansættelsen. Ved estimat af

virksomhedsværdien benyttes enten de gennemsnitlige kapitalomkostninger (rWACC)

eller kapitalomkostninger for egenkapitalen (re).

7
Beskrivende tekst med inspiration fra: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 79.
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Ikke finansielle værdidrivere

De ikke finansielle værdidrivere kan inddeles i 2 hovedpunkter8, og det er ud fra disse, at der

udarbejdes en strategisk analyse.

1. Omverdens faktorer: Disse faktorer er på samfundsniveau og brancheniveau. Til at

analysere omverdenen på samfundsniveau anvendes en PEST - analysemodel, der har

sin fokus på P: Politik og lovgivning, E: Økonomi og demografi, S: Sociale og

kulturelle forhold og T: Teknologi og miljø.

Til analyse af omverdenen på brancheniveau anvendes Porters Five Forces. Denne

analysemodel tager udgangspunkt i branchens konkurrenceintensitet og sætter dette

overfor Chr. Hansens kunder og leverandørernes forhandlingsstyrker, trusler fra nye

konkurrenter samt konkurrencen fra substituerende produkter på markedet.

2. Interne faktorer: Disse faktorer knytter sig til Chr. Hansens ressourcer og

kompetencer tillige med, at dens konkurrence- og vækststrategi er vigtige parametre.

Til at analysere de interne faktorer for ressourcer, er der to hovedspørgsmål som

analyseres:

A. Hvad råder Chr. Hansen over af ressourcer, som indebærer

konkurrencemæssige fordele?

B. Hvor værdiskabende er ressourcebasen i forhold til konkurrenternes?

Informationerne til dette findes i årsrapporten, suppleret med offentliggjort materiale på fx Chr.

Hansens hjemmeside samt pressemeddelelser. Ressourcerne kan inddeles i følgende 3 underpunkter:

A. Materielle ressourcer

B. Immaterielle ressourcer

C. Menneskelige ressourcer.

Ved analyse af kernekompetencer opnås en klarhed over, hvilke fordele og værdier Chr. Hansen

tilfører sine kunder. Denne analyse vurderes ud fra Bostonmodellen, samt en vurdering af Chr. Hansen

konkurrencefordele ved anvendelse af Porters generiske strategier.

I konkurrencestrategien vurderes Chr. Hansens vision, mission, værdigrundlag og strategiske mål.

8
Beskrivende tekst med inspiration fra: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 80.
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Vækststrategierne kan belyse virksomhedens muligheder for at introducere sine nuværende produkter

på nye markeder, nye produkter på nuværende markeder eller på nye markeder. Eventuelt er det nok

for virksomheden at være fokuseret på nuværende produkter på de nuværende markeder.

Den reformulerede pengestrømsopgørelse viser Chr. Hansens opdeling af nettoudbetalinger til

finansieringsaktiviteten og pengestrømmene fra driftsaktiviteten. Hvorimod den oprindelige

pengestrøm fra det officielle regnskab viser ændringerne i den likvide beholdning.

Nøgletallene analyseres ud fra det reformulerede regnskab. De beregnede nøgletal for

analyseperioden, gør det muligt på en overskuelig måde at konkludere på regnskabstallenes udvikling.

Teorien9 foreskriver at udarbejdelse af en finansiel due diligence (værdiansættelse), indbefatter 3

historiske år samt en forståelse af indeværende års tal. Der vil i denne analyse medtages 5 historiske

år, grundet at selskabet blev børsintroduceret i 2010, og den finansielle udvikling ønskes belyst før og

efter denne periode.

Fase 2

I denne fase opstilles det reformulerede regnskab i budgetform, og omdannes til et proformaregnskab.

Ud fra de beregnede nøgletal, og analytikernes forventninger til Chr. Hansens vækst, fastlægges det

budgetterede regnskab.

Fase 3

Selve værdiansættelsen af Chr. Hansen fastsættes ud fra en værdiansættelsesmetode. Det er

analytikerens vurdering at vælge den mest hensigtsmæssige model. De enkelte modeller er omtalt i

afsnittet omhandlende værdiansættelsen.

Ud fra det budgetterede regnskab, konkluders der på Chr. Hansens fremtidige reelle kursværdi.

Det er i fase 3 at kapitalomkostningerne beregnes, ligesom der udarbejdes en følsomhedsanalyse for at

måle, hvor udslagsgivende valuedriverne har været for den beregnede markedsværdi for Chr. Hansen.

4.3 Afgrænsning

Det børsnoterede selskab for Chr. Hansen koncernen er moderselskabet Chr. Hansen Holding A/S.

Den strategiske analyse og værdiansættelse vil tage udgangspunkt i koncernregnskabet, der vil således

ikke blive analyseret på enkeltstående selskaber.

9 Due Diligence i praksis, Søren P Krejler og Caroline Pontoppidan, 1. udgave 2011, side 34
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Selskabet vil herefter blive omtalt alene som Chr. Hansen.

Til udarbejdelse af den strategiske analyse er der primært anvendt Chr. Hansens årsrapport for

regnskabsåret 2011/12. Det vurderes at informationerne i årsrapporterne for perioderne 2007/08 til

2010/11 ikke vil give et reelt nutidsbillede, til vurdering af den fremtidige værdiskabelse i Chr.

Hansen Holding A/S.

Der er i forbindelse med den strategiske analyse suppleret med Chr. Hansens børsprospekt fra maj

2010, idet virksomhedens forretningsmæssige risici er uddybende beskrevet og analyseret i sådanne

prospekter.

Ligesom i den strategiske analyse er det årsrapporten for 2011/12, der danner grundlaget for den

regnskabsmæssige analyse. For at kunne analysere Chr. Hansens udvikling, er der yderligere til denne

del af værdiansættelsen anvendt årsrapporterne fra perioden 2007/08 til 2010/11.

Der er som udgangspunkt anvendt skæringsdatoen den 4. december 2012. Denne dato ligger ca. en

måned efter, at Chr. Hansen har offentliggjort årsrapporten for 2011/12, samt ca. en uge efter at Chr.

Hansen har afholdt sin generalforsamling. Det forventes derfor, at markedet har taget de

offentliggjorte informationer til efterretning, og den daglige handel med Chr. Hansen aktien har fundet

sit normale leje.

Til selve værdiansættelsen er der valgt at tage udgangspunkt i Cash Flow modellen (FCFF), da det er

en af de meste benyttede modeller, som også anvendes af professionelle analyseinstitutter i Danmark

og udlandet bl.a. Nordea Bank. Der vil således ikke blive beregnet på øvrige

værdiansættelsesmodeller, de enkelte alternative værdiansættelsesmodeller vil blive beskrevet i det

aktuelle kapital. Modellen omtales ofte ligeledes som Discounting Cash Flow metoden10 (DCF-

metoden).

Henover den udvalgte analyseperiode har selskabet for regnskabet 2008/2009 ændret valg i den valuta,

hvori årsrapporten aflægges. For at kunne sammenligne årsrapporternes finansielle udvikling er de

anvendte årsrapporter omregnet til den gældende valutakurs for regnskabets balancedag, således at alle

årsrapporternes regnskabstal er beregnet i EUR millioner.

Der vil i analysedelen ikke ske opdeling eller blive fortaget selvstændig analyse af Chr. Hansens

markedsområder. Markedsområderne vil blive beskrevet og nævnt, hvor dette vurderes at have sin

relevans.

10 Principles of Corporte Finance, Brealey, Myers & Allen, 10. udgave 2011, side 65



Strategisk analyse og værdiansættelse af Chr. Hansen Holding A/S CBS 2013

15

Christian D A Hansen

Der vil ikke blive lavet en selvstændig analyse af Chr. Hansens værdikæde samt deres logistik, de

væsentligste forhold vil blive nævnt, beskrevet eller analyseret, hvor dette måtte være relevant.

Chr. Hansens benytter sig af finansielle instrumenter med henblik på afdækning af risici i forbindelse

med valuta og renter. De finansielle instrumenter vil blive nævnt, men ikke analyseret.

4.4 Kildekritik

Der er som en del af afhandlingen anvendt Chr. Hansens årsrapporter, samt hentet information fra Chr.

Hansens hjemmeside og som følge af dette, er det en reel risiko for, at nogle informationer er

subjektive og fremstiller Chr. Hansen bedre end reelt er.

Ligeledes er der anvendt avisartikler fra flere medier, hvor disse kan være præget af journalistens egne

holdninger til eventuelle sager, hvilket kan stå i vejen for en neutral konklusion. Ligeledes kan der i

artikler være unavngivet kilder, hvorfor artikler primært er anvendt som inspiration.

Det vurderes, at de anvendte lærebøger, hvor den primære er ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”

af Ole Sørensen, er af sådan en karakter, at den antages at være den grundlæggende teori inden for

området. Der er derfor lagt stor vægt på dennes teori og henvisninger som denne bog måtte have.

5 Præsentation af Chr. Hansen Holding A/S

5.1 Historie

Chr. Hansen (Chr. Hansens teknisk-kemiske Laboratorium A/S) blev

grundlagt i 1874 af apoteker, fabrikant og godsejer Christian Ditlev

Ammentorp Hansen. Han havde forud for denne tid og i forbindelse med sin

kemiske afhandling og sin forskning relateret hertil, udviklet en procedure til

At kunne udtrække en ren og et standardiseret osteløbeenzym fra kalves

maver. Denne metode revolutionerede fremstillingen af sunde

mejeriprodukter, og var grundstenen til et eventyr og virksomhedens

fremtidige drift. Alverdens osteproducenter stod i kø for at købe et enzym til

osteløbe, der kunne få oste-mælken til at stivne.

I 1880´erne blev enzymproduktionen suppleret med starterkultur til fremstilling af ost og yoghurt samt

naturlige farver til smør og ost. I år 1900 havde Chr. Hansen etableret sin drift i Danmark, Frankrig,
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Tyskland, Italien, Storbritannien og USA11. Selskabet fortsatte henover de næste mange år med at

udvikle sig inden for de 2 kerneområde, der i dag kaldes Cultures & Enzymers division og Natural

Colers division.

I 1990´erne begyndte Chr. Hansen at forske og udvikle probiotisk anvendelse inden for landbruget.

Dette førte til en lancering af produktet BioPlus2B, som var det første probiotiske fodertilsætningsstof,

som blev godkendt af EU, og formen til det 3. kerneområde var støbt.

Der var med denne aktivitet, således produktion indenfor de nuværende 3 kerneområde12.

Cultures & Enzymers
Division

Health & Nutrition
Division

Natural Colors
Division

Kultur (Mejeri) Kosttilskud Konfekture

Enzymer Håndkøbsmedicin Is og dessert

Probiotika Modermælkserstatning Drikkevarer

Kultur (Vin) Dyrefoder Frugtblandinger

Kultur (Kød) Probiotika Mejeriprodukter
Kilde: Chr. Hansen årsrapport 2010/11, siderne 11 – 15

Figur 5.1: Chr. Hansens 3 kerneområder med kerneaktiviteterne (Egen Tilvirkning)

Kerneområderne blev i år 1979 supplerede med overtagelse af selskabet Allergologisk Laboratorium

København A/S (senere ALK-Abelló), ALK-Abelló arbejder inden for diagnose, behandling og

forebyggelse af allergi13.

2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsætning (EUR. mio) 698,7 635,6 551,8
Stigning i procent 10% 15% 8%
Cultures & Enzymes division 60% 60% 65%
Natural Colors division 25% 26% 21%
Health & Nutrition division 15% 14% 14%

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 siderne 11-14 og 2010/11 siderne 11-15

Figur 5.2: Chr. Hansens nettoomsætning fordelt på de 3 kerneområde

Lundbeckfonden, der havde været hovedaktionær i Chr. Hansen siden 1989, øgede i 2000 sin

ejerandel og reorganiserede virksomheden i to forretningsområder, Chr. Hansen

(levnedsmiddelingredienser, bioteknologisk) og ALK-Abelló (lægemidler)14.

11 http://www.chr-hansen.com/about-us/history.html

12 Chr. Hansens Børsprospekt maj 2010, side 76
13 http://www.virk-info.dk/Virk-A/Alk-Abello/ALK-Abello.htm
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I 2005 blev de 3 oprindelige kerneområder i Chr. Hansen frasolgt til private equity fonden PAI

Partners Equity for 8,2 milliarder kroner. Datterselskabet ALK-Abelló fusionerede med det Chr.

Hansen Holding A/S og forsatte som et selvstændigt selskab under navnet ALK-Abelló.

Chr. Hansen fortsatte som et datterselskab under Financiére Star 1, S.A, Luxembourg, der er ejet af

PAI Partners Equity fonden. Under det nye ejerskab videreførte Chr. Hansen, som en bioteknologisk

virksomhed med sine 3 kerneområder, der udviklede, producerede og markedsførte naturlige

ingredienser til levnedsmiddelindustrien, landbruget og helsebranchen.

I 2010 frasælger private equity fonden, gennem en børsintroduktion en større andel af sine

aktiebesiddelse og Chr. Hansen børsnoteres igen på den danske fondsbørs15, under navnet Chr. Hansen

Holding A/S. I perioden frem til januar 2012, hvor private equity fonden sælger deres sidste

aktiebesiddelser på 25,66% af aktierne til Novo A/S16, sælges de resterende aktier i den

mellemliggende periode i mindre andele.

5.2 Ejerforhold

Chr. Hansen er noteret på NASDAQ OMX Nordic (Københavnsfondsbørs), med i alt 138.034.220

aktier i en stykstørrelse á 10 kr. Aktien er ikke inddelt i aktieklasser, og ingen aktionærer er tillagt

særlige rettigheder eller bestemmelser. Selskabet er optaget på Fondsbørsens Large Cap, over de 20

mest handlede aktier. Aktierne indgår herudover i en sektor for Health Care17.

Antal aktier Aktier i procent

Novo A/S, Danmark 35.419.331 25,66 %

Capital Research and Management Company, USA 10.977.000 7,95 %

Øvrige 86.355.126 62,56 %

Antal aktier i omløb 132.751.457 96,17 %

Chr. Hansen Holding A/S, Danmark (egne aktier) 5.282.763 3,83 %

Antal aktier i alt 138.034.220 100,00 %

Kilde: Chr. Hanens årsrapport 2011/12, siderne 20 og 57, Chr. Hansens Børsmeddelelser nr. 41/2012 og Pressemeddelelse 11. januar 2012

Figur 5.3: Chr. Hansens ejerandele og den samlet aktiekapital (Egen tilvirkning)

14 http://www.business.dk/node/2695888/print

15 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010

16 Chr. Hansen børsmeddelelse januar 2012
17 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation/?Instrument=CSE75663



Strategisk analyse og værdiansættelse af Chr. Hansen Holding A/S CBS 2013

18

Det er på Chr. Hansens generalforsamling afholdt den 27. november 2012 i forbindelse med

aflæggelse af årsrapporten for 2011/12 besluttet at nedsætte aktiekapitalen ved annullering af

3.534.244 aktier, samt i perioden frem til 27. november 2017 at erhverve op til 10% af den samlede

aktiekapital18.

I henhold til lov om værdipapirhandel mv. § 29 og selskabsloven § 55, skal det oplyses såfremt en

aktionær besidder over 5% af stemmeretten eller 5% af den samlede aktiekapital. De største

aktionærer i Chr. Hansen er Novo A/S og Capital Research and Management Company:

NOVO A/S

Novo A/S er et dansk aktieselskab, der er 100% ejet af Novo Nordisk Fonden, som er holdingselskab

for Novo Gruppen og således majoritetsaktionær i de børsnoterede selskaber Novo Nordisk A/S og

Novozymes A/S. Novo A/S blev grundlagt i 1999 forud for spaltningen af Novo Nordisk A/S, hvor

Novozymes A/S blev etableret som et selvstændigt børsnoteret selskab. Novo A/S’ formål er at

administrere Novo Nordisk Fondens finansielle aktiver og sikre Novo Nordisk Fonden tilstrækkelige

udbytter til at kunne dække sine forpligtelser til medicinsk og videnskabelig forskning mv. i

Skandinavien19.

Capital Research and Management Company

Capital Research and Management Company er en amerikansk privatejet investeringsvirksomhed,

selskabet, som i Danmark også er kendt for sin ejerandel i Vestas Wind System A/S. Selskabet ejes af

The Capital Group Companies20.

Chr. Hansen havde ved udgangen af august 2012 ca. 18.000 institutionelle og private aktionærer,

udover de i figur 5.2 specificerede, ejes de resterende aktier af institutionelle investorer fra Danmark,

Storbritannien, USA og øvrige lande. Ca. 75% af aktierne i ”free float” ejes af internationale

investorer, og private investorer ejer ca. 10% 21.

5.3 Bestyrelse og Daglig ledelse (Direktion)

Bestyrelsen har som følge af selskabsloven det overordnede ansvar for selskabets strategiske ledelse.

Selskabets bestyrelse er udpeget af generalforsamlingen. Til at varetage den daglige ledelse skal

18 Chr. Hansen selskabsmeddelelse nr. 61/2012 (Generalforsamling 2011/12)

19 Pressemeddelelse den 11. januar 2012, i forbindelse med Novo A/S´ køb af 25,66 % af aktiekapitalen

20 http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=109783
21 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 19
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bestyrelsen ansætte en direktion22. Chr. Hansens bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf de 3

medlemmer er medarbejderrepræsentanter. Selskabet er som følge af Årsregnskabsloven § 107b

omfattet af ”Anbefalinger for god selskabsledelse”. Bestyrelsen og ledelsen er bredt sammensat ud fra

kompetencer og deres erfaring fra erhvervslivet. Herudover har selskabet en række udvalg,

revisionsudvalg, vederlagsudvalg samt normeringsudvalg23.

5.3.1 Bestyrelsen24

Bestyrelsesformand Ole Andersen har været medlem af bestyrelsen siden 2010. Han

er et professionel bestyrelsesmedlem, og har en uddannelse som statsautoriseret

revisor. Udover hvervet hos Chr. Hansen er han bestyrelsesformand i Danske Bank

A/S, Bang & Olufsen A/S samt ISS A/S. I det daglige er han direktør for sit eget

holdingselskab, som har til formål at fortage investeringer i værdipapirer og

kapitalandel.

Næstformand Frédéric Stévenin er udpeget af den tidligere hovedaktionær og partner

hos PAI partners. Han har været medlem af bestyrelsen siden 2005 og indtil 2010

været formand. Han har faglige erfaringer med investeringer i store internationale

virksomheder. Udover hvervet hos Chr. Hansen er han bestyrelsesformand i Cerba

European Lab og Kaufman & Broad, medlem af bestyrelsen i United Biscuits, PAI

Partners SAS, PAI Partners UK Ltd. I det daglige er han direktør for Alta Rocca

Investissements , G.A.V.U. Gestion Sprl, Saint-Pey Holding.

Didier Debrosse har været medlem af bestyrelsen siden 2011. Han er direktør i

Heineken International Western Europa Region. Han har stor erfaring med salg og

marketing i Fast Moving Consumer Goods (Foods & Beverage), og ledelseserfaring

i store internationale virksomheder. Han er udover erhvervet hos Chr. Hansen

medlem i Heineken NV Executive Committee, og bestyrelsesmedlem i en række

koncernselskaber hertil.

Gaëlle d’Engremont har været medlem af bestyrelsen siden 2009 og er valgt af den

tidligere hovedaktionær PAI partners. Hun er principal i PAI partners og har stor

erfaring med investeringer i internationale virksomheder og har en finansiel og

22 Selskabsloven, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

23 http://investor.chr-hansen.com/governance.cfm
24 Chr. Hansen Årsrapporten 2011/12, siderne 99 og 100 samt Børsprospekt maj 2010, siderne 116-119
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regnskabsmæssige ekspertise. Hun er medlem af bestyrelsen i United Biscuits Topca

Limited og Perstorp Holding AB. Ophører som medlem af bestyrelsen på

generalforsamlingen for 2011/12.

Henrik Poulsen har været medlem af bestyrelsen siden 2010. Han er direktør for

Dong Energy A/S. Han har stor erfaring med Fast Moving Consumer Goods og

telekommunikations industrien, samt inden for koncernomstrukturering, innovation,

procesforbedring, salg og markedsføring. Han er medlem af bestyrelsen i Falck A/S

og Danske Banks repræsentantskab samt særlig rådgiver på EQT Partners,

Mark Wilson har været medlem af bestyrelsen siden 2010. Han er dirktør for

Fonterra Brand i Asien, Afrika og Mellemøsten. Han har stor erfaring med ledelse af

Fast Moving Consumer Goods og B2B industrier i Asien, Sydamerika, UK og irske

og internationale markeder. Han er medlem er Fonterra´s Management Committe og

bestyrelsesmedlem i Fonterra Co-Operative Group Limited og selskaber tilknyttet

hertil.

Jørgen O. Nielsen (Direktør People Operation), medarbejdervalgt og medlem af

bestyrelsen siden 2010.

Svend Laulund (Manager External Affairs), medarbejdervalgt og medlem af

bestyrelsen siden 2006.

Martin Seidel (Business Analyst), medarbejdervalgt og medlem af bestyrelsen siden

2006.

Søren Carlsen vælges til nyt medlem af bestyrelsen på generalforsamling den 27.

november 2012, han vælges som repræsentant for den nye hovedaktionær Novo A/S.

Han er partner i Novo Ventures og Novo Seeds og medlem af direktionen i Novo
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A/S. Han er formand for Dansk Biotek og bestyrelsesmedlem i PTC Therapeutics,

Inc., Santaris Pharma A/S, DTU Symbion Innovation og medlem af Akademiet for

de Tekniske Videnskaber (ATV). Han har en videnskabelig uddannelse i Biokemi25.

5.3.2 Daglig ledelse (Direktionen)26

Den ansvarlig adm. direktør er Lars Frederiksen, han er uddannet som cand.merc. i

økonomi og virksomhedsledelse. Han har været ansat hos Chr. Hansen siden 1980

og været medlem af direktion siden 1999, tiltrådte som ansvarlig direktør i 2005.

Økonomidirektør Klaus Pedersen er uddannet cand.merc. i økonomi og

virksomledelse. Han tiltrådte stillingen i 2011.

Henrik Dalbøge er ansvarlig for Health & Nutrition Division. Han er uddannet som

cand.scient. i molekylær biologi og har en ph.d. i bioteknologi. Han har været ansat

hos Chr. Hansen siden 2006 og har tidligere arbejdet for Novozymes A/S.

Knud Vindfeldt er ansvarlig for Cultures & Enzymes Division og har en kandidat i

mejerividenskab og en bachelor i International business. Han har været ansat hos

Chr. Hansen siden 1991, og har tidligere arbejdet for Arla Foods og Tholstrup

Cheese.

Carsten Bennike er ansvarlig for Natural Colors Division og har en cand.merc. i

business administration og en Executive MBA fra London Business School. Han

har været ansat hos Chr. Hansen siden 2011.

Carsten Hellmann er ansvarlig for Global Sales og har en bachelor i business

administration, en M.Sc. i Information Management, INSEAD International

Business Program. Han har været ansat hos Chr. Hansen siden 2006, og har

tidligere arbejdet for Novo Nordisk A/S og Fischer Scientific.

25 http://www.chr-hansen.com/about-us/organization/board-of-directors/soeren-carlsen.html
26 Chr. Hansen Årsrapporten 2011/12, side 101 samt Børsprospekt maj 2010, siderne 116-119



Strategisk analyse og værdiansættelse af Chr. Hansen Holding A/S CBS 2013

22

Jesper Allentoft er ansvarlig for Stakeholder Relation og uddannet cand.psych. og

har været ansat siden 2006. Han har tidligere arbejdet for Novo Nordisk A/S,

Novozymes A/S og Nycomed A/S.

5.4 Koncernselskaber og markeder

Chr. Hansen er en global orienteret bioscience-baseret virksomhed med hovedkontor i Danmark. Chr.

Hansens salgs- og distributionsnetværk betjener kunder i omkring 140 lande, og Chr. Hansen har

datterselskaber og repræsentationskontorer i over 30 lande samt 19 applikationscentre27 (Bilag 1), som

yder lokal og fokuseret kundesupport fordelt på fem kontinenter.

Chr. Hansen har samlet ca. 2.450 medarbejdere fordelt i 30 lande med hovedproduktionssteder i

Danmark, Frankrig, USA og Tyskland. Datterselskaberne opererer inden for produktion, salg og øvrig,

hvilket fx kan være et ejendomsselskab. Chr. Hansen har en førende position på de markeder, hvor de

er repræsenteret. Markedspositionerne bygger på en langvarig erfaring i produktudvikling og

produktapplikationer, produktionsprocesser, langvarige kunderelationer og immaterielle rettigheder.

Chr. Hansens viden om bioscience og dens anvendelsesmuligheder inden for kulturer og enzymer er

unik og denne kernekompetence danner de tekniske grundlag for Chr. Hansens produkter28.

5.4.1 Chr. Hansens markeder

Virksomhedens rentable vækst bygger på en kunde- og branchefokuseret strategi samt en stærk global

salgsorganisation, der beskæftiger ca. 670 medarbejdere, svarende til 28% af samtlige medarbejdere i

koncernen. Chr. Hansens salgsaktiviteter er inddelt i 4 geografiske regioner29: 1) Europa, 2)

Nordamerika, 3) Sydamerika og 4) APMEA (Asien/Stillehavsområdet, Mellemøsten og Afrika).

2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsætning (EUR. mio.) 698,7 635,6 551,8
Europa 46% 51% 52%
Nordamerika 24% 21% 22%
Sydamerika 13% 12% 11%
APMEA 17% 16% 15%

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 siderne 11-14 og 2010/11 siderne 11-15

Figur 5.4: Chr. Hansens nettoomsætning fordelt på regioner for de seneste 3 regnskabsår

27 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 72

28 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, siderne 1,2 og 52
29 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 10
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Region Europa

Europa regionen er det største marked og som det fremgår af figur 5.4, tegner regionen sig for 46% af

den samlede nettoomsætning hos Chr. Hansen. Regionens nettoomsætning er i regnskabsåret 2011/12

faldet med 5 procentpoint i forholdt til 2010/11, til trods for dette har der i 2011/12 været en organisk

vækst på 1%. De faldende råvarepriser og de efterfølgende justerede salgspriser har medført en

begrænset organisk vækst. Den stigende nettoomsætning kan henføres til væksten i afsætning af

kulturer til fermenterede mælkeprodukter, en solid vækst i afsætning af enzymer, samt en tendens til at

der i fødevarebranchen sker en konvertering til anvendelse af naturlige farver i produktionen, som er et

af Chr. Hansens kerneområder.

Det europæiske marked er påvirket af den fortsatte usikkerhed, om adgang til at anvende

sundhedsanprisninger i EU, og denne usikkerhed havde en negativ effekt på den organiske vækst.

Regionen har været hårdt ramt siden den globale økonomiske nedgang i 2007 og før krisens indtog

genererede lande som Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien ca. 10% af regionens

omsætning. Disse lande har væsentlige statsgældsniveauer og budgetunderskud, hvilket har medført

negativ indvirkning på deres økonomiske vækst. Herudover anses Vesteuropa for at have lavere

befolkningstilvækst og et lavere forbrug af fødevarer og drikkevarer sammenlignet med andre

markeder30.

Region Nordamerika

Region Nordamerika tegner sig for 24% af den samlede nettoomsætninger (figur 5.4) og er dermed

Chr. Hansens næststørste marked. Der har i regnskabsåret 2011/12 været en organisk vækst på 17%,

og sammenholdt med tidligere år udgør det nordamerikanske marked en større andel af Chr. Hansens

samlede omsætning. Lanceringen af bio-protective kulturer har bidraget til den kraftige vækst i

kulturer til fermenteret mælk. Ligesom i Europaregionen er der en tendens til, at fødevare-

producenterne konvertere til anvendelse af naturlige farver i deres produktion31.

Region Sydamerika

Den sydamerikanske region er den ene af Chr. Hansens to vækstområder, og som det ses af figur 5.4

udgør denne region 13% af den samlede nettoomsætning, og med en stigning i nettoomsætningen på

18% for denne region udgør den organiske vækst 22%. Ligesom i de øvrige regioner kan væksten

30 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 10 samt Børsprospekt maj 2010, siderne 53-54
31 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 10
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henføres til den stigende interesse for anvendelse af naturligt farve i fødevareproduktion, samt at der i

regionen er en udvikling i velstanden og forbruget hos konsumenterne32.

Region APMEA (Asien/Stillehavsområdet, Mellemøsten og Afrika)

Region APMEA er det andet af Chr. Hansens to vækstområder, og som det ses af figur 5.4 tegner

regionen sig for 17% af den samlede nettoomsætning, og med en omsætningsstigning i 2011/12 på

16% udgør den organiske vækst 10%. Den sydamerikanske regions vækst er båret af en øget velstand,

befolkningstilvækst og øget forbrug i udviklingsmarkederne. Herudover er der en konstant vækst i

salget af produkter til mejeriproducenterne i Asien som følge af et stigende konsum af mejeriprodukter

i mange asiatiske lande. Regionen har yderligere oplevet en stigende efterspørgsel efter fødevarer der

indeholder ingredienser, som vurderes at have en sundhedsfordel33.

5.4.2 Chr. Hansens divisioner

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 siderne 11-14 og 2010/11 siderne 11-15

Figur 5.5: Chr. Hansens nettoomsætning fordelt på de 3 kerneområde

Cultures & Enzymes Division

Cultures & Enzymes er det største kerneområde med en andel på 60%, division producerer og sælger

innovative kulturer, enzymer og probiotiske produkter til fødevarebranchen generelt og

mejeribranchen i særdeleshed. Chr. Hansens produkter er med til at definere udseendet,

smagsvarianter, farve, konsistensen, sikkerheden, konserveringen, produktlevetiden, næringsværdien

og de sundhedsmæssige fordele af en lang række produkter. Chr. Hansen anvender fermentering og

andre mikrobiologiske processer til at producere og levere produkter af en art, der er nødvendig i

fremstillingen af ost og yoghurt samt de, der anvendes i kød, vin og andre produkter34.

32 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 10 samt Børsprospekt maj 2010, side 54

33 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 10 samt Børsprospekt maj 2010, side 54
34 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 side 11 samt Børsprospekt maj 2010, side 1

Cultures & Enzymes

division; 60%
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Chr. Hansen er inden for dette område markedsleder og har en markedsandel på ca. 45% af den

globale markedshandel. Chr. Hansen ønsker at skabe værdi for sine kunder i form af produktudvikling,

produktdifferentiering og omkostningseffektivisering. De kan på grund af deres store bibliotek af

karakteriserede bakteriestammer i kombination med sin omfattende viden om molekylærbiologi,

mikrobiologi, fysiologi, genetik og fermentering, hurtigt og omkostningseffektivt identificere og

udvikle løsninger og optimere skræddersyede fødevareproduktionsprocesser, samt øge udbyttet og

forbedre kvaliteten til mejeri-, kød- og vinbranchens produkter35.

Chr. Hansen har i forbindelse med udvikling og markedsføring af enzymprodukter over for

mejerierne, indgået et joint venture med Novozymes, der har samme hovedaktionær36.

2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsætning (EUR. mio) 419,8 378,8 356,2
EBITDA 155,2 143,3 137,7
EBIT 119,8 111,3 104,3
EBIT margin 29% 29% 29%
Organisk vækst 10% 6% 6%
ROIC ex. Goodwill 32% 30% 28%

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 siderne 11-12 og 2010/11 siderne 11-12

Figur 5.6: Chr. Hansens økonomiske udvikling for Cultures & Enzymes divisionen for de 3 seneste regnskabsår

Divisionen udgør som nævnt 60% af den samlede nettoomsætning i Chr. Hansen og havde i

regnskabsåret 2011/12 en nettoomsætning på EUR 419,8 mio. og et resultat af den primærdrift på

EUR 119,8 mio., hvilket er en forbedring set i forhold, til de seneste år. Den organiske vækst i

perioden udgjorde 10%, der primært er drevet væksten i salget af kulturer til fermenterede

mælkeprodukter og ost, som i alt tegner sig for mere end 50% af divisionens omsætning. Afsætningen

af probiotiske kulturer blev negativet påvirket af tilbagegangen af salget i Europa og Nordamerika,

hvilket kan skyldes usikkerheden som hersker i EU med hensyn til i at kunne anvende

sundhedsanprisninger på fødevare.

Nedgangen blev dog udlignet af en vækst i APMEA og Sydamerika, samlet udgør afsætningen af de

probiotiske kulturer 20% af nettoomsætningen i Cultures & Enzymes Divisionen. Afsætningen af

enzymer opnåede i regnskabsåret 2011/12 en solid organisk vækst og udgør 20% af omsætningen. Den

resterende omsætning indhentes i salg af kød- og vinkulturer, der begge har haft en god vækst i

35 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 11 samt Børsprospekt maj 2010, side 52 og 94
36 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 22
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regnskabsåret 2011/1237. De væsentligste konkurrenter inden for dette område er italienske Clerici-

Sacco, danske DuPont og hollandske DSM38.

Health & Nutrition Division

Health & Nutrition division fremstiller og sælger produkter til kosttilskuds-, håndkøbsmedicins-,

modermælkserstatnings- og dyrefoderbranchen. Et af kerneprodukterne er probiotiske kulturer med

dokumenteret sundhedseffekt. Chr. Hansen udnytter den bioscience viden, der er opbygget i Cultures

& Enzymes divisionen, til at udvikle produkter med dokumenterede sundhedsmæssige virkninger til

anvendelse til mennesker og dyr. Chr. Hansen er inden for dette område markedsleder med en

markedsandel på ca. 15% af den globale markedshandel. Der investeres løbende i at opnå klinisk

dokumentation for de sundhedsmæssige fordele ved probiotiske stammer. Dette gøres til dels for at

kunne fastholde nuværende kunder, men også for at kunne tiltrække nye potentielle kunder, og som

den førende aktør på markedet har Chr. Hansen nogle af de bedst dokumenterede stammer i sin

produktportefølje. Chr. Hansens afsætningskanaler er inddelt i fokus på ”Human Health” og ”Animal

Health”39.

2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsætning (EUR. mio) 107,3 90,9 78,8
EBITDA 48,1 36,8 27,8
EBIT 37,6 30,4 23,2
EBIT margin 35% 33% 29%
Organisk vækst 13% 16% 14%
ROIC ex. Goodwill 39% 34% 27%

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 side 13 og 2010/11 side 13

Figur 5.7: Chr. Hansens økonomiske udvikling for Health & Nutrition divisionen for de 3 seneste regnskabsår

Divisionen udgør samlet 15% af den samlede nettoomsætning hos Chr. Hansen (figur 5,5), og havde i

regnskabsåret 2011/12 en omsætning på EUR 107,3 mio. og et resultat af den primærdrift på EUR

37,6 mio. Human health-produkterne tegner sig for 60% af omsætningen og Animal health-

produkterne for de resterende 40%. Mens Human Health har haft en stabil og solid vækst, har Animal

Health haft en kraftig stigning i salg, og specielt probiotiske kulturer målrettet mod segmenterne

37 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 11

38 Chr. Hansen Virksomhedspræsentation maj 2010
39 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 side 13, samt Børsprospekt maj 2010, siderne 1 og 88
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fjerkræ, svin og kvæg, har medført en stigende vækst40. Konkurrenterne inden for dette

forretningsområde er amerikanske Alltech, danske DuPont og canadiske Lallemand41.

Natural Colors Division

Natural Colors divisionen udvikler og producerer løsninger inden for naturlige farver til fødevare-, og

drikkevarebranchen, der især afsættes til fremstilling inden for is, mejeriprodukter, frugtblandinger,

færdigretter og konfekture. Farverne udvindes fra naturlige kilder såsom bær, grønsager, rødder og frø.

Myndighedernes krav til mærkning af syntetiske farver samt en efterspørgsel blandt befolkningen har

medført en stærk udvikling og efterspørgsel i 2011/12. Konverteringen af syntetiske farver er især sket

i Sydamerika, Europa og Asien mens Nordamerika er mere tilbageholdende. Konverteringen er mest

sket inden for segmenterne drikkevarer og konfekture og primært hos de globale

fødevareproducenter42. Chr. Hansen er markedsleder og har inden for dette forretningsområde en

markedsandel på ca. 20% af den globale markedshandel43.

2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsætning (EUR. mio) 171,6 165,9 116,8
EBITDA 32,2 21,6 16,4
EBIT 27,6 17,5 12,3
EBIT margin 16% 11% 11%
Organisk vækst 2% 40% 42%
ROIC ex. Goodwill 41% 27% 18%

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12 side 14 og 2010/11 siderne 14-15

Figur 5.10: Chr. Hansens økonomiske udvikling for Natural Colors divisionen for de 3 seneste regnskabsår

Divisionen tegner sig for 25% af den samlede nettoomsætning hos Chr. Hansen (figur 5.5) og havde i

regnskabsåret 2011/12 en nettoomsætning på EUR 171,6 mio. og et resultat af den primærdrift på

EUR 27,6 mio. Fremgangen i nettoomsætningen fra 2010/11 til 2011/12 kan dels henføres til stigning

i volumen, der er øget med 10%44, samt til de justerede salgspriser og produktionsomkostninger.

Konkurrenterne inden for dette forretningsområde er tyske GNT-group, japanske San-Ei-Gen og

amerikanske Sensient Technologies45.

40 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 13

41 Chr. Hansen Virksomhedspræsentation maj 2010
42 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 14 samt Børsprospekt maj 2010, side 1

43 Chr. Hansen Virksomhedspræsentation maj 2010

44 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 14
45 Chr. Hansen Virksomhedspræsentation maj 2010
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Tidligere indgik der i denne division, produktgruppen ”Functional Blend”, der producerede

funktionelle blandinger, der forbedrede kvaliteten og smagen i forarbejdet kød. Disse aktiviteter blev

solgt i regnskabsåret 2010/11 til Frutarom Industries Ltd. til en samlet pris på EUR 23 mio46.

5.5 Produktsortiment

Cultures & Enzymes division

Chr. Hansen leverer kulturer til fermenteret mælk (yoghurt), ost, kød og vin, probiotika og en række

mejerienzymer, primært til fødevare- og mejeribranchen. Probiotika indgår som ingredienser til

fødevarer og drikkevarer, og menes at tilføre sundhedsmæssige egenskaber til gavn for forbrugeren47.

Produkt Beskrivelse Fokusområde
Ostekulturer (DVS): Er koncentrerede og standardiserede frosne eller frysetørrede
kulturer, der anvendes til direkte podning i ostefremstillingen i forbindelse med
syrningsprocessen og har indvirkning på smagen og konsistensen. Produktet kan
blandt andet forbedre smagen i ost med lavere fedtindhold.

Mejerier

Fermenterede mælkekulturer (DVS): Er koncentrerede og standardiserede frosne eller
frysetørrede kulturer, der anvendes til podning i produktionen af yoghurt og
fermenteret mælk. Produktet giver producenterne mulighed for at reducerer
tilsætningen af sukker og samtidig bevarer smagen og konsistensen.

Mejerier

Probiotika (DVS): Er koncentrerede og standardiserede frosne eller frysetørrede
kulturer. Det er en levende bakterie, som typisk indeholder Lactobacillus eller
Bifidobacterium, der menes at have gavnlig virkning for mave-tarmkanalen.

Mejerier

Animalsk osteløbe: Er det oprindelige produkt hos Chr. Hansen og er nødvendigt til
koagulering (stivning) af mælk i det første stadie af ostefremstillingen. Traditionelt
har dette været det fortrukne hos osteproducenter og det er fremstillet af kalvemaver.

Mejerier

Mikobiel osteløbe: Er et fermenteringsfremstillet koagulerat, som indeholder enzymer
med sammen funktion, som det der findes i kalvemaver. Fordelen ved anvendelse af
et ikke animalsk produkt er, at osten kan rettes mod vegetarer og mod Kosher og
Halal. Produktet giver yderligt et højere ostudbytte og længere holdbarhed.

Mejerier

Chr. Hansen har i et joint venture med Novozymes udviklet to enzymprodukter, der
øger udbyttet i fremstillingen af pizzaost.

Mejerier

Herudover fremstilles der kulturer der forbedrer smagen og proceshastigheden og
ensartetheden i fermentering i vinfremstillingen.

Derudover fremstilles der kulturer der kontrollere syrningen og mørningen af kød der
medfører, at der opnås ensartede smag, konsistens og udsendende i kødprodukter.

Vinproducenter

Slagterier
Kødproducenter

46 Chr. Hansen Årsrapport 2010/11, side 15
47 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 81 samt www.chr-hansen.com/products
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Health & Nutrition division

Chr. Hansen fokuserer på udvikling af nye produkter baseret på probiotiske kulturer til markeder for

kosttilskud, specialernæring og dyrefoder ved at bruge sit knowhow. Divisionen er opdelt i to områder

en med fokus på Human Health og en med fokus på Animal Health.

Human Health arbejder med menneskers helse og ernæring, og fremstiller probiotika til virksomheder

der arbejder med produkter til fordøjelse, immunforsvar, kvindehelse og spædbørn48.

Animal Health og Nutrition arbejder med ingredienser til dyrefodermarkedet. Chr. Hansens

probiotiske kulturer tilsættes foderet for at forbedre foderudnyttelsen, fordøjeligheden samt dyrenes

vækst. Herudover fremstilles produkter, der nedsætter skadelige bakterier, såsom salmonella og

campylobacter, og som mindsker risikoen for at sundhedsskadelige bakterier ender i fødevarer49.

Natural Colors division

Chr. Hansen markedsfører en række naturlige farveløsninger, som strækker sig fra standardiserede

produkter til skræddersyede løsninger. Standardiserede farver anvendes ofte i mejeriprodukter, mens

kundetilpassede farveløsninger oftere anvendes i produkter, hvor naturlige farver substituerer

syntetiske farver fx i drikkevarer, slik og is50.

48 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 86 samt www.chr.hansen/products

49 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 86 samt www.chr.hansen/products
50 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 90, samt www.chr-hansen.com/products

Produkt Beskrivelse Fokusområde
Probiotiske stammer, der er velegnet til at genoprette en sund tarmflora, som
kosttilskud samt specialernæring.

Kosttilskud

Produkter, der hjælper immunforsvaret med at modulere balancen i mave-
tarmkanalen. Herudover fremstilles to produkter rettet mod kvindehelse, der effektivt
skaber balance i den naturlige vaginale flora.

Kosttilskud

Blandinger, der kan tilsættes modermælkserstatning og hjælpe spædbørn med at
opretholde og forbedre deres tarmflora.

Modermælks
Erstatning

Produkt Beskrivelse Fokusområde
Svineprodukter, der øger foderudnyttelsen, forbedrer vægtforøgelsen og reducere
dødelighedsraten blandt svin.

Foder

Kvægprodukter, der øger effektiviteten i mejeri- og kødkvæg. Herudover fremstilles
produkter, der er med til at nedbryde væksten af skadelige bakterier.

Foder

Fjerkræprodukter: Chr. Hansen ingredienser til foder for fjerkræ har gavnlige effekt
mod skadelige bakterier.

Foder
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Produkt Beskrivelse Fokusområde
Naturlige farver: Omfatter hele farvespektret herunder en naturlig hvid, rød, lilla,
violet, gul, orange. Ud fra de basale farver og fra andre pigmenter formulereres og
blandes kundespecifikke løsninger.

Føde- og
drikkevarer

Farvende fødevarer: Er udvundet af fødevarer fx frugt, grøntsager, cerealier og
krydderurter. Produkter sælges under Chr. Hansen FruitMax. Der kræves ikke
yderligere fødevaremærkning af farvende fødevarer eller E-numre inden for EU.

Føde- og
drikkevarer
Mejerier

Phytonnæringsstoffer: Stammer fra frugt og grøntsager og består af to produktgrupper
1) Karotenoider fremstilles fra planteolier og 2) Polyfenoler fremstilles af vindruer og
solbær. Produkterne omtales som NutriPhy

Kosttilskud

6 Fundamentalanalyse af Chr. Hansen Holding A/S

6.1 Strategisk analyse

Den strategiske analyse omfatter som beskrevet i metodevalg en analyse af de ikke finansielle

værdidrivere, hvilket omfatter værdidrivere som alle har en påvirkning af de finansielle værdidrivere.

Den strategiske analyse af Chr. Hansen er opdelt i tre afsnit:

1) Omverdensfaktorer.

2) Interne faktorer.

3) Interne strategifaktorer herunder konkurrence- og vækststrategier.

Analysen er baseret på Chr. Hansens historiske data og giver et indtryk og en forventning om, hvor

fremtidig indtjening kan forventes fundet. Den strategiske analyse vil således danne grundlag for

budgetteringsprocessen.

Den samfundsmæssige analyse foretages ved anvendelse af en PEST - analyse. Brancheanalysen

foretages ved anvendelse af Porters Five Forces. Den interne analyse fortages via en analyse af interne

ressourcer og kernekompetencer samt en gennemgang af konkurrencestrategier og vækststrategier.

Sammenfattende udarbejdes der en SWOT - analyse, der er en helhedsvurdering af Chr. Hansen

strategiske position.

6.1.1 Eksterne strategifaktorer

6.1.1.1 PEST - analyse

Pest-analysen er valgt jævnfører beskrivelse i metodevalg og er en analyse på samfundsøkonomisk

niveau. Den har til formål at foretage en vurdering af virksomheden, i forhold til dens omverden.
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Analysemodellen behandler de forhold, og faktorer som virksomheden ikke selv kan påvirke, og

bruges primært til at analysere virksomhedens markeder.

P- Politisk og lovgivningsforhold: E- Økonomiske og demografiske forhold:

 Lovmæssige forhold
 Fødevaresikkerhed, standarder
 Politisk stabilitet
 Handelsrestriktioner
 Skattemæssige forhold

 Konjunkturskifte
 BNP udvikling
 Renteniveau og valutaudvikling
 Inflation
 Ledighed
 Befolkningsvækst

S- Sociale og kulturelle forhold: T- Teknologi og miljøforhold:

 Forbrugsvaner
 Indkomstfordeling
 Helbredsforhold

 Teknologiske spring
 Teknologiens betydning
 Miljøbeskyttelseslov
 Energiforbrug

Tabel 6.1: PEST - analyse eksempler, Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 82-86

6.1.1.1.1 P- Politisk og lovgivningsforhold

Chr. Hansen er som følge af sin geografiske spredning på de globale markeder udsat for politiske

forhold både lokalt og globalt. De skal derfor både orienteres mod nationale og internationale

lovgivninger.

Fremstilling af føde og drikkevarer eller ingredienser hertil samt ingredienser til landbrugs- og

kosttilskudsbranchen er underlagt strenge lovmæssige standarder. I de lande hvor produkterne

fremstilles og/eller distribueres. De lovmæssige rammer, der har størst indvirkning på Chr. Hansens

virksomhed og aktiviteter, er de, der findes indenfor EU (og national lovgivning inden for EU) samt i

USA.

Igennem en årrække er reguleringen og lovkravene til fødevareproduktion mv. blevet strengere som

følge af øget forbrugerbevidsthed omkring effekten af visse ingredienser i fødevareprodukter. De

regler og den lovgivning, der gælder for Chr. Hansen og kundernes produkter, ændres løbende i takt

med anvendelsen af ny videnskabelig viden og produktionsteknologi. Tilligemed kan Chr. Hansen

blive underlagt nye og strengere lovmæssige standarder på markeder, hvor Chr. Hansen søger at

udvide sin forretning i takt med, at disse markeder fortsætter med at udvikle deres lovgivning.

Såfremt Chr. Hansen ikke er i stand til at opfylde lovmæssige standarder, kan det medføre, at Chr.

Hansen pålægges væsentlige juridiske sanktioner, såsom bøder, hvilket igen kan medføre, at Chr.

Hansen taber markedsandele til sine konkurrenter, modsætningsvis kan overholdelsen af gældende

lovkrav påføre Chr. Hansen betydelige omkostninger og kræve, at der anvendes betydelige ressourcer.
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De lovmæssige rammer, som Chr. Hansen opererer under, suppleres af internationale standarder

såsom ISO 9001 og ISO 22000, hvis overholdelse påses af nationale organer, og som pålægges af

selvregulerende brancheorganisationer og visse af Chr. Hansens væsentligste kunder. Overholdelse af

disse standarder er ikke krævet ved lov. En overtrædelse kan dog resultere i tab af en eller flere af de

væsentlige kunder og medføre skade på Chr. Hansens omdømme51.

Chr. Hansen produktionsstyringssystemer er baseret på en risikovurderingsmodel og er certificeret i

henhold til de to ovenstående internationale standarder ISO 9001 og ISO 22000, og alle Chr. Hansens

produkter indkøbes i overensstemmelse med ISO 2200052.

ISO 9001

”ISO 9001 tager afsæt i, at selv om ikke alle processer i produktionsforløbet bliver håndteret internt i virksomheden, er det

stadig virksomheden, som er ansvarlig for hele proceskæden. ISO 9001 har fokus på styring af outsourcede processer.

Gennem krav om forbedringer af produkter, processer og systemer sættes kundetilfredsheden under lup, og man sikrer en

stadig fokus på en kunderelevant forretningsudvikling. Standarderne kan anvendes af alle typer virksomheder og

institutioner – såvel offentlige som private - og er hverken begrænset af brancher, processer eller produkter. For alle gælder

det, at et indarbejdet, dynamisk kvalitetsfokus gør organisationen godt rustet til at udnytte nye muligheder i et

konkurrencepræget marked”.

ISO 22000

”Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi

alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og

udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele

fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører. Med ISO 22000 har hele fødevarekæden fået

en fælles standard, som kan anvendes på tværs af brancher og landegrænser. En standard, der med fokus på kommunikation

og ledelsens ansvar, betyder maksimal sikkerhed til minimale systemomkostninger. Gennem en fælles terminologi

effektiviseres kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, og

fejlrisici minimeres. Med en standard, der har et globalt afsæt og en branchemæssig fleksibilitet, øges potentialet for en

effektiv fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden”.

Kilde: Bureau Veritas Denmark53

Lov- og markedskrav kan medføre begrænsninger i anvendelsen af visse ingredienser og stramning af

reglerne for fødevarestoffer, der er underlagt mærkningskrav, hvilket kan øge efterspørgslen efter

51 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 16

52 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 23
53www.bureauveritas.dk
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visse produkter, der ikke indeholder disse ingredienser, og/eller begrænse omsætteligheden af

produkter, der indeholder visse ingredienser.

Ændringer i markedets efterspørgsel som følge af lovmæssige eller markedsændringer kan medføre, at

Chr. Hansen er nødt til at udvikle alternative produkter, hvilket kan medføre en væsentlig stigning i

Chr. Hansens udviklings- og produktionsomkostninger54.

Inden for den Europæiske Union (EU) er det Kommissionen der regulerer fødevare- og

fodersikkerhed, herunder fødevareingredienser såsom kulturer, enzymer og farver. EU-Kommissionen

har siden 2008 i henhold til Artikel 13,1 i EU-kommissionens forordning om ernærings- og

sundhedsanprisninger, gennemført videnskabelig validitet af produktsundhedsanprisninger, herunder

de probiotiske produkter, der fremstilles i Chr. Hansens Cultures & Enzymes division og Health &

Nutrition division.

For at opnå en positiv evaluering skal den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) fastslå,

at der er videnskabeligt bevis for sundhedsanprisningerne samt videnskabelig dokumentation for den

gavnlige effekt af de relevante produkter.

I første omgang afviste EFSA Chr. Hansen sundhedsanprisninger vedrørende de probiotiske produkter

med den begrundelse, at der ikke fandtes tilstrækkeligt bevis til at underbygge de gavnlige effekter af

produkterne. Chr. Hansen har efterfølgende foretaget nye kliniske test og indleveret nye ansøgninger

for sine probiotiske produkter. Disse er indsendt i henhold til Artikel 13,5 om anprisninger der er

baseret på nyere beviser.

I forbindelse med at EFSA anbefalinger af sundhedsanprisninger i henhold til artikel 13.1, skal disse

godkendes af EU-Parlamentet, de afviste ansøgninger vil fra godkendelsestidspunktet have en

overgangsperiode på 6 måneder, hvorefter de ikke længere må omtales som have en

sundhedsgavnelige effekt55.

I maj 2012 godkendte EU-Parlamentet listen over tilladte sundhedsanprisninger i henhold til artikel

13.1. Chr. Hansen der fik sine ansøgninger afvist, har således indtil 14. december 2012, hvorefter de

afviste sundhedsanprisninger ikke længere kan omtales at have sundhedsgavnelige effekter. Chr.

Hansen har i forbindelse med afvisningen, som tidligere beskrevet ansøgt i henhold til artikel 13.5, og

54 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 16
55 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 17
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har siden 2010 arbejdet med kliniske forsøg, der er resulteret i forskellige udfald, hvorfor

dokumentation overfor den nye ansøgning i henhold til artikel 13.5 og overfor EFSA endnu ikke er på

plads56. Såfremt der ikke opnås positiv evaluering på anprisningernes ansøgninger, vil Chr. Hansen og

dennes kunder være udelukket fra at angive de sundhedsmæssige fordele ved det pågældende produkt.

En manglende godkendelse vil sandsynligvis medføre, at Chr. Hansens kunder ophører med at købe

Chr. Hansens produkt eller kræver en lavere pris.

Ligeledes har EFSA iværksat en revurdering om sikkerheden af alle fødevarefarver, herunder naturlige

fødevarefarver. Denne undersøgelse kan medføre risici for afvisning af nogle af Chr. Hansens

farveprodukter og kan medføre yderligere omkostninger forbundet med gennemførelse af

toksikologiske studier57. Det kan modsætningsvis medføre en positiv effekt, da EU i forbindelse

hermed, har indført mærkningskrav for produkter, der indeholder syntetiske farver (E-numre), hvilket

kan medføre at flere producenter omlægger deres produkter til at indeholde naturlige farver.

Chr. Hansens selskaber er underlagt den skattelovgivning, der er gældende i de pågældende lande,

hvor det enkelte koncernselskab er skattepligtigt. I forbindelse med Chr. Hansen producerer og sælger

internt, skal de være opmærksomme på skattelovgivningen regler angående transfer pricing.

Verserende retssager

Chr. Hansen er fra tid til anden part i retssager, som opstår i forbindelse med almindelig

forretningsmæssig drift. I forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2011/12 var Chr. Hansen

sagsøgt i flere sager vedrørende påståede personskader i forbindelse med udsættelse for diacetyl

dampe, som har medført lungeskader. Det er Chr. Hansens opfattelse, at de tegnede forsikringer er

tilstrækkelig til at dække eventuelle tab, som følge af retssager mod selskabet vedrørende udsættelse

for diacetyl58.

6.1.1.1.2 E- Økonomisk og demografiske forhold

Chr. Hansens afsætning er afhængig af demografi, økonomi og forbrugerens fødevarevaner på de

forskellige markeder, herunder stigende indkomster, øget privatforbrug til og tillid omkring sundheds-

og ernæringsprodukter samt ændret arbejds- og fritidsvaner. Forretningsplanen forudsætter, at

efterspørgslen på Chr. Hansens kunders produkter vil stige på udviklingsmarkederne som følge af den

langsigtede økonomiske vækst. Dette er baseret på at levestandarden i nyligt industrialiserede lande er

56 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 16

57 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 17
58 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 24
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stigende, og som følge deraf forventes efterspørgslen efter forbrugsvarer af høj kvalitet at stige59.

Succes afhænger i den grad af, om Chr. Hansens kunders produkter er populære hos forbrugerne samt

forbrugerens vilje og opmærksomhed omkring sundhedsforhold. Ligesom de probiotiske produkters

succes i vid udstrækning er afhængig af forsat opmærksomhed og en accept af de sundhedsmæssige

fordele ved probiotika60.

Chr. Hansens har forpligtelse, aktiver, indtægter og omsætning i en række andre valuta end euro

(EUR), primært den amerikanske dollars (USD) og den danske krone (DKK) og sekundært i australske

dollars (AUD) samt visse latinamerikanske dollars. En stigning i værdien af EUR over for andre

valutaer kan således medføre en valutarisiko i forbindelse med valutaomregning, og Chr. Hansen er

muligvis ikke altid i stand til at styre disse udsving gennem effektiv afdækning med finansielle

instrumenter. Valutakursudsving og valutatendens er ikke forudsigelige og Chr. Hansen er som følge

heraf udsat for valutatransaktionsrisici, disse risici opstår som følge af, at Chr. Hansen afholder

omkostninger til fx køb af råvarer og aflønning af medarbejdere i én valuta, og modtager indtægter fra

salg af færdigvarer og ydelser i en anden valuta61.

Da DKK er låst fast til EUR gennem det europæiske valutasamarbejde, hvilket begrænser

valutaeksponeringen over for DKK. Det fremgår af figur 6.1, at valutaudviklingen gennem de seneste

5 år mellem EUR og USD har været volatil med en nedadgående tendens. Den nedadgående tendens

er ligeledes gældende for den 5-årig udvikling mellem EUR og AUD udviklingen der dog ikke har

været så volatil, som udviklingen mellem EUR og USD. Samlet betyder det, at de 2 valutaer er blevet

stærkkere over for euroen.

Kilde: valutakurser.dk (euroinvestor.dk)

Figur 6.1: Den 5-årige udvikling mellem EUR og USD62 (til venstre) samt mellem EUR og AUD63 (til højre).

59 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 21

60 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 19

61 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 22
62 http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?valutaid=2064004
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Chr. Hansen afdækker sin valuta- og rentefølsomhed med afledte finansielle instrumenter64. Til

afdækning af valutarisici anvender Chr. Hansen valutaterminskontrakter. Formålet er at sikre de

kortvarige valutaudsving i forhold til selskabets indtjening og pengestrømme. Chr. Hansen har pr.

31.08.2012 terminskontrakter i USD, GBP (Britiske pund), SGD (Singaporeansk dollar) og AUD.

Til afdækning af renterisici anvendes renteswaps til sikring af de fremtidige pengestrømme. Der er

indgået renteswaps på lån i EUR (rente: 1,59%) samt lån i USD (rente: 1,77%). Det er gældende for

dem begge, at de har en løbetid indtil april 2015. Af Chr. Hansens samlede gæld (EUR mio. 426,9) er

38% afdækket med en variabel rente og de resterende 62% er fastforrentet65.

6.1.1.1.3 S- Sociale og kulturelle forhold

Chr. Hansens produktportefølje indgår i vidt omfang i slutprodukter, der indtages som føde- eller

drikkevarer, herudover afsættes de til landbrugs- og kosttilskudsbranchen. Visse af de produkter, som

fremstilles af Chr. Hansen, sælges af tredjemand eller indeholder dele, der er fremstillet af tredjemand.

Sådan tredjemand har muligvis ikke de tilstrækkelige kvalitetsstandarder til at sikre at sådanne

produkter ikke forfalskes eller påføres falske varebetegnelser.

Indtagelse af føde- eller drikkevarer, der kan være fejlbehæftede, eller kan have skadelig indvirkning

på forbrugernes heldbred, eller hvor det påstås at Chr. Hansens produkter har forårsaget eller medført

sygdom eller skade hos forbrugeren, vil have en skadelig effekt på Chr. Hansen omdømme blandt

eksisterende og potentielle kunder samt forbrugere. Det samme ville ligeledes gøre sig gældende i

tilfælde, at det er en konkurrents produkter der har en skadelig effekt på forbrugernes helbred eller har

påført en skade66.

Et sådan tilfælde skete i 2008, da 6 kinesiske spædbørn døde og 300.000 andre blev syge på grund af

kontamineret mælkeformel. Den kinesiske myndighed ”Administration af Quality Supervision,

Inspection and Quarantine” fandt, at enkelte producenter af modermælkserstatning havde suppleret

mælkepulveret med stoffet melamin, der ikke er godkendt til anvendelse i fødevareproduktion. Dette

medførte en negativ omtale af hele mejeribranchen og medførte et fald i salg af mejeriprodukter i

Kina67.

63 http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?valutaid=638299
64 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 26

65 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, siderne 62-64 og 68-69

66 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 15
67 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 29
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Et større udbrud af kontaminering eller sygdom i kvægbestanddele kan medføre et betydeligt tab af

forbrugertillid til og efterspørgsel efter Chr. Hansens kunders produkter, og ligesom i ovenstående vil

et større udbrud af kogalskab eller andre kvægrelaterede sygdomme være skadeligt for mejeribranchen

og medføre negativ indflydelse på markeder for Chr. Hansens produkter68.

6.1.1.1.4 T- Teknologi og miljøforhold

Chr. Hansens produktionsanlæg og aktiviteter er underlangt forskellige miljølove og

miljøbestemmelser i hver af de jurisdiktioner, hvor Chr. Hansen driver virksomhed. Dette indbefatter

blandt andet udledning eller udsendelse af materiale i miljøet, anvendelse, håndtering, behandling,

opbevaring og bortskaffelse af stoffer og affald, ligesom de skal foretage oprensning af forurening.

Derudover skal det medtages, at lovgivningen indenfor miljølove og miljøbestemmelser løbende

ændres, således at de afspejler de miljøteknologiske ændringer. Chr. Hansen kan således blive pålagt

med krav om yderligere sikkerhedsforanstaltninger, ligesom de kan bliver pålagt bøder eller bod i det

omfang de overtræder miljøkrav der er gældende for Chr. Hansens produktionsanlæg og aktiviteter69.

Minimering af den miljømæssige påvirkning er en afgørende fakta, ikke kun for Chr. Hansen men

ligeledes for deres kunder. I regnskabsåret 2011/12 lancerede Chr. Hansen en række forbedrede

produkter, der kunne reducere affaldsudledningen i forbindelse med produktionen, og som følge heraf

miljøpåvirkningen i kundernes virksomheder. Samtidigt lancerede Chr. Hansen produkter der kunne

reducere affaldsgenereringen, som skyldes af fordærv af fødevare hos detailhandlere70.

I forbindelse med Chr. Hansens fokus på de miljømæssige forhold og omverdenens fokus på den

globale opvarmning har de underskrevet FN´s Global Compact. Dette er en aftale som er inddelt i 4

overlæggende emner, som alle er indarbejdet i Chr. Hansens Corporate Social Responsibility

strategi71.

1) Menneske rettigheder 2) Arbejdstagerrettigheder

3) Miljø 4) Antikorruption.

6.1.1.2 Sammenfatning, PEST - analyse

Chr. Hansen er som en global orienteret virksomhed underlagt både national og international

lovgivning, og der stilles strenge krav til branchen for fremstilling af føde- og drikkevarer samt

ingredienser hertil. De lovgivninger der har største indvirkning på Chr. Hansen, findes inden for EU

68 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 19

69 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 23

70 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 6
71 Chr. Hansen Årsrapport 2008/09, side 15
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og i USA, men Chr. Hansen tilpasse skal sin produktionsprocesser, dokumentationskrav mv., i takt

med at udviklingsmarkeder udvikler deres lovgivning. Udover gældende lovgivning, skal Chr. Hansen

overholde en række standarder, hvoraf de to væsentligste er ISO 9001 og ISO 22000. Disse standarder

er ikke lovmæssigt bestemt, men flere af Chr. Hansens kunder stiller krav om, at de overholdes.

I 2008 iværksatte EU dokumentationskrav for sundhedsanprisninger og særligt dokumentation for de

sundhedsgavnlige effekter, de måtte have. Chr. Hansens dokumentation heraf og deres ansøgning om

godkendelse blev afvist af tilsynsmyndigheden EFSA, og som følge af at EU i maj 2012 har godkendt

de ansøgere som EFSA anbefalede, skal Chr. Hansen inden december 2012, overbevise EFSA om, at

deres produkter har sundhedsgavnlige effekter. Såfremt dette ikke ske, kan Chr. Hansens kunder ikke

omtale de sundhedsgavnlige egenskaber på deres produkter. Tilsvarende har EU iværksat en

revurdering af fødevarefarvestoffer, hvilket forventes at have en positiv effekt på Chr. Hansen

produktion af naturlige farver.

I forbindelse med Chr. Hansens globale handel og produktion, skal de have fokus på

skattemæssiglovgivning og regler under områder som transfer pricing.

Chr. Hansen er afhængig af den demografiske og økonomiske udvikling og heraf forbrugernes

fødevarevaner. Stigende indkomster, øget privatforbrug og tillid til sundheds- og ernæringsprodukter

har indflydelse på Chr. Hansens afsætning, og i takt med stigende globale levestandarder stiger

ligeledes efterspørgslen på fødevareprodukter af høj kvalitet.

Chr. Hansens produktionsanlæg og aktiviteter er underlagt miljømæssige krav. Chr. Hansen har som

følge af dette, stor fokus på deres udledning og udsendelse af materialer i miljøet, samt håndtering,

bortanskaffelse mv. af miljøaffald. Herudover har Chr. Hansens forskning- og udviklingsafdeling

forbedret produkterne, så de kan minimere kunders affaldsudledning og reducere fordærvelse af

fødevarer. Chr. Hansen har i 2009 tilsluttet sig FN Global Compact og indskrevet disse forhold i

virksomhedens CSR-strategi.

Chr. Hansen er som følge af deres globale aktiviteter udsat for valutarisici, og deres forpligtelser

medfører en rentefølsomhed. Disse risici er afdækket ved finansielle instrumenter, herunder

valutaterminskontrakter og renteswaps.

Chr. Hansens produkter indgår som ingredienser i slutprodukter, og såfremt Chr. Hansens kunder eller

andre indenfor fødevarebranchen ikke overholder gældende lovgivning og regler, således at
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slutprodukter kan medføre sygdom eller skade på forbrugerne, vil det medføre en faldende tillid til

branchen og som følge heraf en faldende afsætning.

6.1.1.3 Porters Five Forces

Til at undersøgelse af omverdenens forhold på brancheniveau, anvendes analysemodelen Porter Five

Forces. Den giver mulighed for at undersøge konkurrenceintensiteten i en branche og konkluderer

hvor attraktiv og profitmæssig en given branche er. Der er 5 kræfter der er udslaggivende i analysen;

adgangsbarrierer, kundernes forhandlingskraft, leverandørernes forhandlingskraft, substituerende

produkter samt konkurrenceintensiteten i branchen72.

Kilde: Exploring Corporate Strategy, side 80

Figur: 6.2: Illustration af Porters Five Forces

6.1.1.3.1 Truslen fra nye konkurrenter

Branchen indenfor bioscience og som underleverandør af ingredienser til fødevareindustrien,

landbrugssektoren og kosttilskudsindustrien er udpræget en videns baseret branche. Branchens succes

bestemmes af knowhow, ekspertise og højteknologisk produktionsanlæg, og som en væsentlig

indtrængningsbarriere stilles der store økonomiske krav til nye aktører i branchen. Det må antages, at

de første mange år skal henlægges til forskning, før en eventuel ny aktør kan lancere et produkt på

markedet.

Chr. Hansen største branche som leverandør er inden for mejeribranchen, og som følge af den globale

markedshandel bliver mejerierne globale og indgår strategiske samarbejder med hinanden. Chr.

Hansen kan i fremtiden stå over for den udfordring, at dens kunder er blevet dens konkurrenter. Et

eksempel på dette er Skandinavens største mejeri Arla Foods, som gennem en årrække har etableret og

72 Exploring Corporate Strategy 7th. Edition; Johnson, Scholes og Whittington, 2006 siderne 80 - 85.

Branchen

Potentielle nye konkurrenter

Kunderne

Substituerende produkter

Leverandørerne

Trusler om nyetablering
Forhandlingsstyrke

ForhandlingsstyrkeTrusler om erstatning



Strategisk analyse og værdiansættelse af Chr. Hansen Holding A/S CBS 2013

40

udviklet en forsknings- og udviklingsvirksomhed, Arla Foods Ingredients (AFI), der på nuværende

tidspunkt har indgået joint venture med flere andre mejerier, heriblandt Tysklands største mejeri

Deutsches Milchkontor, hvor de i fællesskab skal producere valleprotein.

AFI beskæftiger 600 medarbejder og er repræsenteret i 20 lande. De har inddelt deres kundegrupper i

Bakery, Functional Milk Proteins, Nutrition og Lactose & Permeate. I produktsortimentet indgår

ingredienser, der skal anvendes til ernærings-, mejeri-, kød- og is industrien samt specialprodukter

som fx modermælkserstatning. AFI produktsortiment må antages, at have en mindre lighed med Chr.

Hansens produktsortiment, og i regnskabsåret 2011 havde AFI en vækst på 25% og opnåede en

omsætning på 2 mia. kr.73. Det skal nævnes at andre mejerier har udliciteret deres kulturproduktion til

Chr. Hansen74

6.1.1.3.2 Kundernes forhandlingsstyrke

Kundernes forhandlingsstyrke skal vurderes ud fra den konkurrenceintensitet der hersker inden for

branchen. Inden for afsætning af kulturer til fødevarebranchen er Chr. Hansen markedsleder med en

markedsandel på ca. 45% og nærmeste konkurrent DuPont (tidligere Danisco) har en markedsandel på

ca. 25%, og Hollandske DSM besidder ca. 10%. Den lave konkurrenceintensitet inden for afsætning af

kulturer betyder, at det er branchen som helhed der er prissætterne, og kunderne dermed har en lav

forhandlingsstyrke.

Chr. Hansen er ligeledes markedsleder inden for afsætning af Health & Nutrition og Natural Colors,

men med en markedsandel på henholdsvis 15% og 20%, og med flere mindre lokale udbydere, må der

forventes, lavere konkurrenceintensitet og heraf er det sandsynligt, at kunderne har en relativ større

forhandlingsstyrke og afledt heraf, fungerer som prissættere75.

Ingredienser indgår som en del af det endelige produkt, og branchen for ingredienser opererer på

business til business markedet. Branchen har store omkostninger til forskning og udvikling, og

branchen er som følge af dette præget af, at der indgås skriftlige kontrakter om kunde/

leverandørforhold, herunder aftaler om udvikling og forbedring af produkter til kunder. Kontrakterne

er som udgangspunkt gældende i en årrække, hvorefter de genforhandles76.

73 Arla Foods Årsrapport 2011, siderne 26-27

74 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 2

75 Markedsandel er omtale i afsnit: 6.1.1.3.5
76 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 101
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Chr. Hansen arbejder på at udvikle strategiske løsninger til sine kunder, og opretholde langvarige

leverandørrelationer til en bredt sammensat kundebase. I regnskabsåret 2011/12 tegnede de 25 største

kunder sig for ca. 31 % af omsætningen, hvilket er uændret i forhold til regnskabsåret 2010/1177. Mere

end halvdelen af Chr. Hansens omsætning stammer fra mejeribranchen, hvor dens produkter, som

tidligere beskrevet, blandt andet anvendes til fremstilling af ost, yoghurt og fermenteret mælk.

Chr. Hansen er som følge af dette, sårbar overfor negativ opfattelse af mejeribranchen generelt, eller

negative relationer til specifikke produkter78. Ligesom de er sårbare, såfremt deres kunder bliver

konkurrenter, som omtalt i afsnit 6.1.1.3.1. Chr. Hansen har gennem en årrække oparbejdede loyale

kunderelationer, og Chr. Hansen har haft et samarbejde med 8 af de 10 største i mere end 20 år79.

For at beskytte de eksisterende kunder eller erobre yderligere markedsandele, er Chr. Hansen nødsaget

til at forbedre sine produkter og deres værdiskabelse for kunderne, og Chr. Hansen kan møde stor

konkurrence fra aktører i lavomkostningslande, som drager fordel af valutakursforskel, lavere

omkostninger til råvarer, udstyr, fremstilling, arbejdskraft eller andre faste omkostninger, som

udnyttes til at fastsætte lavere priser80. Det antages umiddelbart at denne konkurrence ikke har

væsentlig indflydelse, da sådan konkurrenter sandsynligvis, vil gå på kompromis med kvaliteten,

hvilket er en væsentlig faktor inden for produktion i og til fødevarebranchen. Ligesom der antages

primært at ville kunne berøre produktionen og afsætningen af Colors.

9.1.1.3.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Leverandørernes forhandlingsstyrke er ligesom kundernes forhandlingsstyrke præget af

konkurrenceintensiteten. Eksterne uafhængige leverandører forsyner Chr. Hansen med de materialer

og serviceydelser, der er nødvendige til fremstilling af virksomhedens produkter.

En væsentlig dele af produktionsomkostningerne kan henføres til de råvarer, der anvendes i

fremstillingen af produkterne. De væsentligste råvarer er skummetmælkspulver, cochenille (Carmin),

annatto, anthocyanin, betacaroten og kalvemaver. Tilgængeligheden af disse råvarer kan være påvirket

af udbud, spekulation, kvalitet, vejrforhold samt alternative anvendelsesmuligheder af opdyrkede

77 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 10

78 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 18

79 Chr. Hansen Årsrapport 2009/10, side 18
80 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 20
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jordarealer. Chr. Hansen er således afhængig af udbuddet og kvaliteten samt eventuelle udsving på

prisen for råvarerne81.

Chr. Hansen skal i forhold til sine kunder overholde ISO 22000. Dette medføre, at Chr. Hansen

gennemfører en dokumenteret kvalitetskontrol af alle sine vigtigste råvarer i samarbejde med sine

leverandører. Alle leverandører skal gennem en formel godkendelsesprocedure, inden de kan levere

produkter og serviceydelser, og alle Chr. Hansens leverandører er implementeret i et

leverandørevalueringsprogram, der sikrer en ensartet global godkendelse af leverandører, herunder

deres sociale ansvarlighed, økonomi og evne til at dokumentere, at de overholder kravene til

fødevaresikkerhed og kvalitet. I de tilfælde Chr. Hansen finder det nødvendig, foretages der

kontroleftersyn af leverandørerne82.

Såfremt Chr. Hansen ikke modtager råvarer, vil virksomheden ikke kunne forsætte hele eller dele af

sin produktion. Det kan gøre sig gældende i de tilfælde, hvor leverandører ophører med at levere, eller

hvor der opstår forsinkelser i fremstilling eller levering. Det sammen gør sig gældende i de tilfælde,

hvor leveringsaftaler suspenderes eller opsiges, fx ved svigtende råvarekvalitet, eller hvor

leveringsaftaler opsiges eller udløber uden fornyelse, samt i tilfælde, hvor en leverandør ikke kan

levere den ønskede mængde83. Dette er med udtagelse af produktion at enzymer, der ikke er

leverandørafhængig, da dennes produktionsproces primært sker gennem dyrkelse af egne

bakteriestammer.

6.1.1.3.4 Konkurrence fra substituerende produkter

I Chr. Hansens branche som bioscience virksomhed og underleverandør af ingredienser til

fødevarebranchen mv., hvis formål er at indgå i produktionen af slutprodukter, kan det være

udfordrende at identificere et substituerende produkt. I sådanne tilfælde kan det både være en substitut

for selve slutproduktet, eller et substitut for kulturer, enzymer, naturlige farver mv. produceret af Chr.

Hansen der erstattes i slutproduktet.

Inden for Cultures & Enzymes findes der ikke direkte substituerende produkter, der har samme

egenskaber, og som kan afløse fødevarekulturer og mejerienzymer. Der er andre producenter af

fødevarekulturer og mejerienzymer, som fx DuPont, men her vil der være tale om valg af leverandør

og ikke et substituerende produkt. Med hensyn til Health og Nutrition, der primært producerer

81 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 22

82 Chr. Hansen Årsrapport 2008/09, side 53
83 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 22
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probiotika, er de substituerende produkter til Human Health andre helse- og ernæringsprodukter, der

har til formål at forbedre fordøjelsen, styrke immunforsvaret mv. Inden for Animal Health og

Nutrition er substituerende produkter andre produkter, der optimere foderoptagelsen, forbedrer

fordøjelse og mave- og tarmflora på dyr. Dette kan fx være antibiotika eller kemiske fremstillede

produkter. Tendens går dog mod, at der anvendes naturligt fremstillede produkter, som inden for

økologisk landbrug.

Der kan være nogle producenter inden for Colors branchen der fremstiller syntetiske farvestoffer til

fødevarer mv., men i henhold til lov om mærkning af fødevarer, er der en tendens til at

fødevareproducenter overgår til anvendelse af naturlige farver.

6.1.1.3.5 Konkurrenceintensiteten i branchen

Der udarbejdes i branchen ikke eksterne rapporter om markedsstørrelse og markedsandel. Chr.

Hansens markedsandel på de markeder, hvor virksomheden opererer, er baseret på internt udarbejdede

markedsdata tillagt ledelsens skøn. Ledelsens anvender fx i beregningen af størrelsen af markedet for

mejerikulturer, interne udarbejdede tal og beregninger vedrørende mejeriproduktionsmængden og

mejeriproduktionsomkostninger, der er indsamlet for den globale mejeribranche.

Chr. Hansen registrerer markedsdata for den globale mejeribranche og indsamler oplysninger om

mejeriproduktvolumen, kulturvolumen, produktmiks, produktteknologi, leverandører og priser for

mejeriproducenter84. Chr. Hansens konkurrenter er såvel store globale virksomheder som mindre

regionale og lokale virksomheder. Flere af disse virksomheder er personligt ejet, hvoraf der ikke er

sammen oplysningspligt, som ved et unoteret selskab eller et børsnoteret selskab, hvilket besværliggør

en sammenligning af branchen.

Chr. Hansen har i deres børsprospekt omtalt deres markedsandel for de 3 kerneområder, ligesom det

beskrevet, at de er markedsledere på deres 3 kerneområder, herudover fremgår det, hvem Chr. Hansen

anser som værende deres konkurrenter på deres 3 kerneområder. Der er i efterfølgende artikler omtalt

at deres 3 markedsandele stadig er gældende, og som følge at Chr. Hansens stigende omsætning, er det

antaget, at den globale markedshandel er steget i samme omfang.

84 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, siderne 19 og 20
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Cultures & Enzymes Health & Nutrition Natural Colors

Globalt marked 2010 niveau (EUR mio.) 690 - 760 450 - 550 400 - 450

Chr. Hansens nettoomsætning 2009/10 (EUR mio.) 356,2 78,8 116,8

Markedsandel 2010 niveau 45 % 15 % 20 %

Globalt marked 2012 niveau (EUR mio.) Beregnet 933 715 858

Chr. Hansen nettoomsætning 2011/12 (EUR mio.) 419,8 107,3 171,6

Markedsandel 2012 niveau 45 % 15 % 20 %

Egne nævnt konkurrenter DuPont 25 % Alltech GNT

DSM 10 % Dupont San-Ei-Gen

Clerici Lallemand Sensient Technologies

Mulige konkurrenter Arla Foods Arla Foods

Novozymes Novozymes
Kilde: Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010 samt Årsrapport 2011/12 (Egen tilvirkning)

Figur 6.3: Chr. Hansen og dens konkurrenter fordelt på de 3 kerneområder med markedsandel og estimerede globalt marked.

Det er således i figur 6.3 beregnet at den globale markedshandel for Cultures & Enzymes udgør EUR

mio. 933, for Health & Nutrition EUR mio. 715 og Natural Colors EUR mio. 858. Som tidligere

beskrevet er flere af Chr. Hansens konkurrenter personligt drevet virksomheder, hvorfor deres

årsrapporter ikke har samme omfattende specifikationsgrad og oftest heller ikke offentliggøres.

Chr. Hansen har ikke omtalt Arla Foods Ingrediens som en konkurrent. Det er ikke oplyst, hvor stor en

andel af Arlas samlede omsætning, der henhører deres valleproduktion, men eftersom der er tale om

Skandinavens største mejeri, og de yderligere har indgået joint venture med andre væsentlige mejerier,

må de antages at være en mulig fremtidig konkurrent.

Heller ikke Novozymes er omtalt som en konkurrent. Dette kan skyldes at Chr. Hansen har et joint

venture samarbejde med Novozymes, samt at de pr. januar 2012, har den samme hovedaktionær. Det

skal hertil nævnes at Novozymes produktion af fødevareenzymer er en nicheproduktion, da

Novozymes primært udvikler industrielle enzymer.

På Chr. Hansens største kerneområde Cultures & Enzymes har de en markedsandel på 45%, og det

fremgår af en artikel, at DuPont (tidligere Danisco) har en markedsandel på 25%85 og endelig den

mindre hollandske producent hvem har en markedsandel på 10%86. Samlet set har de 3 største inden

for Cultures & Enzymes produktion en markedsandel på 80%.

The Concentration Ratio (CRn), der også er kendt som koncentrationsraten, viser andelen på et givet

marked for de største virksomheder i branchen. Den mest anvendte er CR4, som altså er en oversigt,

der viser konkurrencetilstanden og markedsandelen for de 4 største aktører på markedet. Vi har som

85 NPinvester.dk 21. marts 2012 – Chr. Hansen konkurrent klar med ny ostekultur
86 Euroinvester.dk 20. september 2012 – DSM opkøb ændrer ikke konkurrencebilledet
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nævnt ovenfor kendskab til de 3 største aktører på markedet, og med en CR3 = 80 %, må det antages,

at der er tale om et marked med oligopol, der er medium koncentreret. Inden for de to andre

kerneområder Health & Nutrition og Natural Colors, med henholdsvis 15% og 20% i markedsandele,

og hvor Chr. Hansen er markedsleder, må det antages at en opgørelse ville vise en CR4 på 50 eller

derunder, hvilket medfører, at markedet anses at være lavt koncentreret og i disse tilfælde er der tale

om fuldkommen konkurrence til oligopol.

6.1.1.4 Sammenfatning, Porters Five Forces

Branchen for bioscience virksomheder og som underleverandører af ingredienser til fødevare-,

landbrugs-, og kosttilskudsbranchen har høje indtrængningsbarrierer. En ny etableret virksomhed skal

være kapitalstærk, da det antages, at de første mange år i branchen skal bruges til forskning, før der

kan lanceres et produkt, herudover skal der investeres i meget kapitaltungt og avancerede

produktionsanlæg. Nogle mulige nye konkurrenter kunne være branchens egne kunder, fx har

Skandinaviens største mejeri Arla Foods, gennem en årrække udviklet sin egen forsknings- og

udviklingsvirksomhed, der på nuværende tidspunkt beskæftiger 600 medarbejder. Arla Foods

Ingrediens, som selskabet hedder, har indgået strategisk joint venture, med andre mejerier, herunder

Tysklands største mejeriselskab.

Kundernes forhandlingsstyrke i branchen vurderes ud fra konkurrenceintensiteten. Inden for Cultures

& Enzymes, besidder de 3 største Chr. Hansen, DuPont og DSM samlet på 80% af den globale

markedshandel, hvilket medfører en lav forhandlingsstyrke for branchens kunder. Inden for Health &

Nutrition og Natural Colors er det vurderet, at der en lavere konkurrenceintensitet, og at branchens 4

største producenter, inden for de 2 områder, besidder en maksimal andel på 50% af det globale

handelsmarked, hvilket giver branchens kunder en højere forhandlingsstyrke, og dermed muligheden

for at være prissættere. Som følge af, at forskning og udvikling af ingredienser er kapitaltunge

omkostninger, indgås der som udgangspunkt skriftlige kontrakter med branchens kunder, og

branchens kunder ses som værende loyale over for producenterne i branchen.

Branchen skal over for hoveddelen af sine kunder overholde internationale standarder, herunder ISO

22000, der regulerer fødevaresikkerheden og kvaliteten, og for at dette kan opretholdes, er Chr.

Hansen nødsaget til at stille væsentlige krav til sine leverandører. Alle leverandører skal gennem en

formel godkendelsesproces, ligesom leverandørerne skal overholde et socialt ansvar, økonomiske mål

og evne at kunne dokumentere overholdelse af krav til fødevaresikkerhed og kvalitet.
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Indenfor Cultures & Enzymes er der ikke substituerende produkter, der kan afløse de egenskaber der

forefindes i fødevarekulturer og mejerienzymer. De substituerende produkter til Human Health er

andre helse- og ernæringsprodukter med tilsvarende egenskaber, hvilket ligeledes gør sig gældende

inden for Animal Health & Nutrition, hvor det er tilsvarende produkter, der optimerer foderoptagelsen

og forbedrer fordøjelsen samt mave- og tarmfloraen på dyr.

Substituerende produkter inden for Natural Colors er syntetiske farvestoffer, men som følge af lov om

mærkning af fødevarer, er der en tendens til at fødevareproducenterne fravælger de syntetiske farver

og i stedet anvender naturlige farver.

Branchen udarbejder ikke nøgletal for markedsstørrelse og markedsandele. Chr. Hansens

markedsandele er baseret på selskabets egne registreringer over den globale markedshandel og

produktionsmængde i mejeribranchen og øvrige brancher.

Inden for Cultures & Enzymes er det vurderet, at de 3 største aktører besidder 80% af den globale

markedshandel, heraf har Chr. Hansen alene en markedsandel på 45%. Inden for Health & Nutrition

og Natural Colors er Chr. Hansens markedsandel af den globale markedshandel på henholdsvis 15%

og 20%.

6.1.2 Interne strategifaktorer

Formålet med den interne analyse er at belyse virksomhedens ressourcebase / kapabilitet. Da analysen

i denne afhandling er udarbejdet af en ekstern, kan den af gode grunde ikke gøres meget detaljeret og

dybdegående på grund af manglende intern information. Fokus vil være at indkredse de mest centrale

materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer samt kernekompetencer87.

6.1.2.1 Materielle ressourcer

I de senere år har Chr. Hansen strømlinet sin globale produktionsstruktur og har fabrikker placeret i

Asien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. Processen blev fuldendt i 2008, da Chr. Hansen samlede

aktiviteterne på færre og større enheder og i denne forbindelse blandt andet åbnede en ny

højteknologisk afdeling til produktion af mælkesyrebakterier og mejerikulturer på fabrikken ved

Avedøre. Produktionsstrukturen har medført, at Chr. Hansen er i stand til at udnytte den globale

kapacitetsudnyttelse og opnå en lavere enhedsomkostning. De enkelte produktionsanlæg overvåger

sikkerheden, og der foretages jævnligt kontrol af produktionskvaliteten. For at mindske

87 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 90-116
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sikkerhedsrisici for nedbrud af produktionen fortages der forbyggende vedligeholdelse af

produktionsanlæggene88.

6.1.2.2 Immaterielle ressourcer

Chr. Hansens markedsposition underbygges blandet andet af en omfattende specialviden, både i

relation til produktprocesser og produktanvendelse, som er suppleret med en portefølje af patenter og

varemærkebeskyttelse. Ligesom Chr. Hansen søger beskyttelse gennem fortrolighedsaftaler med sine

medarbejdere og kunder.

Chr. Hansen anser sine immaterielle rettigheder, herunder knowhow, som et værdifuldt

forretningsaktiv, og selv om det er virksomhedens politik at søge optimalt beskyttelse af

virksomhedens patenterede produkter, anvendelsesmuligheder og stoffer, er der en overhængende

usikkerhed for, at den lov der regulerer patentbeskyttelse løbende ændres, hvilket medfører at Chr.

Hansens opretshav krænkes89. I regnskabsåret 2011/12 indsendte Chr. Hansen alene 25 patent og

varemærkeansøgninger90.

I regnskabsåret 2011/12 anvendte Chr. Hansen 6,7% af den samlede nettoomsætning til forskning og

udvikling, og mere end 300 medarbejdere er beskæftigede inden for forskning og udvikling.

6.1.2.3 Menneskelige ressourcer

Chr. Hansen er en vidensbaseret virksomhed og den fremtidige forretningsstrategi og succes er

afhængig af Chr. Hansens evne til at kunne tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. I

særdeleshed afhænger evnen til at forbedre og vedligeholde sine produkter af dygtige medarbejdere

med særlige kompetencer inden for forskning, udvikling, fremstilling, opbevaring og anvendelse af

kultur, enzymer og farver91.

Chr. Hansen forskning og udviklingsaktiviteter er primært placeret i Danmark og Frankrig. I det

omfang der isoleret ses på uddannelsesniveauet i Danmark fremgår det, at der en stigende tendens i

uddannelsesniveauet. Uddannelse inden for forskning har haft en stabil udvikling i perioden 2003-

2011 (figur 6.4), i statistisk henseende er forskning hovedsagelig Ph.d. studerende.

88 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, siderne 3 og 81

89 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 18

90 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 15
91 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 24
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Kilde: Danmarks Statistik

Figur 6.4: Udviklingen indenfor uddannelse i Danmark i perioden 2003-2011

Chr. Hansen henter mange af sine medarbejdere i det segment der hedder mellemlang og lang

videregående uddannelse. I dette segment indgår uddannelser såsom biokemiker, fødevarevidenskab,

gastronomi og sundhed, molekylær biomedicin, human ernæring, mejeriteknologi. På det Natur- og

Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet, hvor de nævnte uddannelser udbydes, har

man årligt 9.00092 studerende fordelt på forskellige semestre, det må således antages, at der er

tilstrækkelig grundlag til at kunne tiltrække medarbejdere med specifik viden.

Det skal ligeledes ses i den sammenhæng, at nogle af verdens største selskaber inden for biologisk

fødevareforskning mv. er placeret i Danmark, fx selskaber såsom DuPont, Novozymes og Arla Foods,

samt at Danmark i 2010 blev kåret til et af verdens bedst lande indenfor fødevareforskning93. Det kan

antages at sidestille Danmark som en slags Silicon Vally inden for biologisk fødevareforskning og

med de fordele det har med hensyn til at tiltrække dygtige medarbejdere også globalt.

6.1.2.4 Vækststrategier

Chr. Hansen vækststrategi omfatter udvikling og salg af nye produkter eller anvendelsesmuligheder til

nye og eksisterende kunder i et forsøg på at skabe vækst og diversificering. Udvikling af nye

produkter eller en ny anvendelses af et eksisterende produkt tager typisk mellem et og fem år fra

påbegyndelse til myndighedsgodkendelse. Chr. Hansens succes og vækst hænger således sammen

med, at Chr. Hansen i dens forsknings- og udviklingsproces skal være forud for sin tid, ligeledes

betyder det, at der anvendes betydelige omkostninger til forsknings- og udviklingsprocesser, ligesom

der er overhængende risici for, at et fremtidigt produkt ikke realiseres eller godkendes af

myndighederne og projektet henlægges eller opgives94. Dette betyder reelt at Chr. Hansen spreder sin

vækststrategi til at dække alle forhold på nedenstående figur 6.5.

92 http://www.science.ku.dk/fakultetet/fakta/science-i-tal/

93
http://www.ifv.life.ku.dk/Nyheder/2010/Dansk%20Fodevareforskning%20er%20blandt%20verdens%20bedste.aspx

94 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 18
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Figur 6.5: Anshoffs fire vækststrategier95

Indbefattet i vækststrategien er ligeledes overvejelse om strategiske opkøb og indgåelse af joint

ventures eller andre samarbejdsaftaler, som kan komplementere, forbedre og udvikle Chr. Hansens

nuværende forretningsområder eller på anden måde give Chr. Hansen vækstmuligheder96. Chr. Hansen

ser store udviklingsmuligheder og vækstpotentiale i deres udviklingsmarkeder: Sydamerika, Asien og

Central- og Østeuropa97.

6.1.2.5 Kernekompetencer

Ved kernekompetencer forstås de færdigheder, der gør, at Chr. Hansen kan tilbyde særlig fordel og

skabe værdi for sine kunder. Til at analysere disse forhold benyttes Porters generiske strategier og

Boston-modellen. Porters generiske strategier (figur 6.6) er en konkurrencestrategimodel, der

fastlægger virksomhedens konkurrencefordel, der opdeles i lave omkostninger og differentiering, og

det konkurrencemæssige sigte, den opdeles i stor eller lille andel af totalmarkedet. Begge inddelinger

vurderes i forhold til virksomhedens konkurrenter.
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Figur 6.6: Porters konkurrencestrategier98

95 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 112-114

96 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 26

97 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, siderne 11-14 samt Børsprospekt maj 2010, side 98
98 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 106
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Chr. Hansen er med sine markedsandele af det samlede totalmarked placeret som markedsleder inden

for de tre kerneområder. Det vurderes således, at Chr. Hansens konkurrencestrategi er en stor andel af

totalmarkedet og via deres netværk og deres produktionsapparat giver det dem stordriftsfordele. Deres

konkurrencefordele placerer dem derfor med lave omkostninger, hvilket samlet set gør dem til en

omkostningsleder.

Bosten modellen (figur 6.7) er en analysemodel, som viser om porteføljen af forretningsområder er

hensigtsmæssigt sammensat, samt hvordan de enkelte områder bidrager til virksomhedens helhed.

Relativ markedsandel

M
ar

k
ed

s-
V

æ
k

st

Star Question marks

NATURAL COLORS HEALTH & NATRITION

Cash cows Dogs

CULTURES & ENZYMERS

Figur 6.7: Boston modellen99

En Cash Cow er et forretningsområde, hvor overskud og cash flowet er stort og stabilt. Ligeledes er

markedsandelen høj, men modsætningsvis er der få muligheder for ekspansion. Disse forhold må siges

at være gældende for Cultures & Enzymes divisionen. Det skal dog medtages, at den organiske vækst i

regnskabsåret 2011/12 udgjorde 10%, hvorfor det argumenteres at den kan betegnes som en ”Star”.

Chr. Hansen skal herudover være opmærksom på, at forholdet sandsynlig ændres væsentligt, såfremt

sundhedsanprisningerne i EU ikke godkendes.

En Star er det forretningsområde, hvor væksten er høj, tillige med at der er en høj markedsandel.

Natural Colors divisionen placeres således på en grænse mellem en star og en cash cow. Væksten i

Natural Colors var væsentlig mindre stigende i regnskabsåret 2011/12 og udgjorde 2%, hvorimod

vækstraterne i regnskabsåret 2010/11 udgjorde 40%. Markedsandelen er opgjort til at udgøre 20%.

Fremadrettet er der store forventninger til den igangværende konvertering i fødevarebranchen til

primært at anvende naturlige farver, hvorfor det forventes, at der komme stigende vækstrater.

En Dog er et forretningsområde, hvor der er lavt vækst og en lav markedsandel. Det vurderes ikke at

Chr. Hansen direkte har et sådanne forretningsområde. For at skabe synergi for de øvrige

forretningsområder vil ophør/frasalg af en Dog eventuelt komme på tale.

99 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, siderne 98-100
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Et Question Mark er et forretningsområde, hvor der er en stor vækst men med en lille markedsandel,

det forventes at Health & Nutrition divisionen har en betydelig vækstpotential og heraf en mulighed

for øget markedsandel, der er opgjort til at udgøre 15%. Omsætningen udgjorde 15% af Chr. Hansens

samlede omsætning og væksten udgjorde i regnskabsåret 13% mod 16% i regnskabsåret 2010/11.

6.1.2.6 Sammenfatning af de interne strategifaktorer

Chr. Hansen har gennem de senere år strømlinet sin globale produktionsstruktur og med åbning af de

nye produktionsfaciliteter i 2008 har man en højteknologisk enhed til produktionen af

mælkesyrebakterier og mejerikulturer. Produktionssikkerheden overvågnes nøje, og der foretages

jævnligt produktionskvalitetskontrol. For at mindske produktionsnedbrud, fortages der forebyggende

vedligeholdelse.

Chr. Hansen største immaterielle anlægsaktiver er deres knowhow, herunder produktprocesser og

produktanvendelse og for at søge mest muligt beskyttelse søges der beskyttelse gennem

patentrettigheder og varemærkeregistreringer.

Chr. Hansen er som en vidensbaseret virksomhed afhængig af at kunne fastholde og tiltrække højt

kvalificerede medarbejdere. Chr. Hansens udviklingsaktivitet er primært placeret i Danmark, hvor der

ses en stigende udvikling af unges uddannelsesniveau. Det væsentligste uddannelsesområde for Chr.

Hansen er inden for natur- og biovidenskab, hvor der årligt alene på Københavns Universitet studerer

9.000 unge. Danmark blev i 2010 kåret til at være et af de bedste lande i verden inden for

fødevareforskning.

Chr. Hansen orienterer sig bredt med sit produktsortiment og vækststrategier ved at lancere nuværende

produkter på nuværende og nye markeder samt nye produkter på nuværende og nye markeder. Chr.

Hansen er markedsleder på sine 3 kerneområder og har en markedsandel på mellem 15-45%, og i

henhold til Porters konkurrencestrategi vil Chr. Hansen således placere sig som en omkostningsleder.

Cultures & Enzymes divisionen leverer årligt en stabil vækst, stigende omsætning og heraf en stabil

cash flow, Cultures & Enzymes divisionen vil i henhold til Boston-modellen anses for at være en

Cash-cow. Natural Colors har gennem de senere år haft en høj vækst og en høj markedsandel og ville

således efter Bosten-modellen være en Star. Det anses, at Health & Nutrition har stort vækstpotentiale

og afledt heraf en øget markedsandel og divisionen anses som værende et Question mark efter Boston-

modellen.
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6.1.3 Konklusion på den strategiske analyse

6.1.3.1 SWOT - Analyse

SWOT (Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler))

analysen går ud på at inddele de ikke finansielle værdidrivere fra analyserne i virksomhedens

omverden i muligheder og trusler og de ikke finansielle værdidrivere af interne ressourcer og

kompetencer i stærke og svage sider100. SWOT analysen anvendes til at lave en sammenfatning af den

ovenstående strategiske analyse.

Strengths (styrker) Weaknesses (svagheder)

 Markedsleder på alle kerneområder
 Langvarigt stabilt samarbejde med kunder
 Førende inden for forskning / udvikling –

Knowhow
 Strømlinet produktionsproces der er gearet til

vækst
 Varemærkeportefølje
 Kompetent ledelse og bestyrelse
 Høje indtrængningsbarrierer

 Leverandørafhængighed (-enzymer)
 Manglende godkendelse af sundhedsanprisninger
 Øget omkostninger i forbindelse med EFSA

godkendelsesprocedure

Opportunities (muligheder) Threats (trusler)

 Øget fokus på sunde fødevarer
 Vækst i udviklingsmarkeder
 Befolkningstilvækst
 Økonomisk udvikling
 Revurdering om anvendelse af fødevarefarver

 Øget konkurrence
 Lovgivning om sundhedsanprisninger
 Økonomisk udvikling
 Udvikling i råvarepriser
 Valutaudsving og renteudsving
 Negativ opfattelse af branchen
 Verserende retssager
 Transfer pricing

Tabel 6.4: SWOT – analyser af Chr. Hansen strategiske forhold.

Strengths (styrker)

Chr. Hansens bestyrelse og den daglige ledelse har en bred vifte af kompetencer, inden for

kapitalforvaltning, koncernomstrukturering, forskning og udvikling, salg og marketing inden for

produkter og regioner samt inden for regnskab og revision.

Chr. Hansen er markedsleder på alle sine kerneområder, der til dels er opretholdt gennem mange års

langvarige samarbejder med sine kunder, 8 af de 10 største kunder har haft et samarbejde med Chr.

Hansen i mere end 20 år. Chr. Hansens væsentligste aktiver er deres knowhow, og ved hjælp af

forskning og udvikling og fokus på at tiltrække og fastholde sine medarbejdere er virksomheden

tilpasset fremtiden. Dette skal ligeledes ske, sammen med den fornyelige strømlining af

100 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 116
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produktionsfaciliteterne og opgradering til højteknologiske produktionsanlæg. Gennem

patentrettigheder søger Chr. Hansen beskyttelse af sine varemærker.

Der er høje indtrængningsbarrierer til branchen, der til dels kræver en stort likviditet, da nye

konkurrenter på marked sandsynligt, skal forske de første mange år, før end et produkt kan lanceres,

samt at der hertil skal etableres avancerede produktionsanlæg.

Weaknesses (svagheder)

Chr. Hansen skal over for de fleste af sine kunder overholde internationale standarder herunder ISO

22000, og som følge af dette er virksomheden afhængig af råvarekvaliteten og dermed sine

leverandører. En fremtidig udfordring for Chr. Hansen bliver godkendelse af sundhedsanprisningerne,

der i første omgang blev afvist af EU. Chr. Hansen har frem til december 2012 for yderlig at kunne

dokumentere de gavnlige virkninger. Den krævede dokumentation medfører betydelige ekstra

omkostninger til forskning og udvikling samt udarbejdelse af den nævnte dokumentation.

Opportunities (muligheder)

Den stigende befolkning og økonomiske udvikling kan bidrage positivt til en øget velstand på Chr.

Hansens markeder og i særdeleshed på vækstmarkederne. I takt med at der ske øget velstand, øges

efterspørgslen på sundere fødevarer, hvilket Chr. Hansens produkter positivt kan bidrage med.

En anden mulighed for, at Chr. Hansen kan skabe vækst, er en revurdering af anvendelse af farver til

fødevarer, hvilket kan medføre en strammere lovgivning for anvendelse af syntetiske farver og åbne

for, at producenterne konverterer til yderlig anvendelse af naturlige farver.

Threats (trusler)

Modsætningsvis kan en økonomisk udvikling også være en trussel for Chr. Hansen, udover at det kan

medføre et mindre forbrug hos forbrugerne, kan det medføre uro på kapitalmarkedet herunder valuta-

og renteudsving. Ligeledes kan en økonomisk uro skabe usikkerhed for prisfastsættelsen af råvarer og

åbne op for, at nye konkurrenter finder branchen interessant.

Ændringer i lovgivningen er en væsentlig trussel for Chr. Hansen og særdeleshed EU-lovgivningen for

godkendelse af sundhedsanprisninger, hvilket kan medføre, at Chr. Hansen i december 2012, kan

komme ud for at deres kunder ikke kan nævne de gavnlige effekter af Chr. Hansens produkter. En

anden trussel for Chr. Hansen er eventuel negativ omtale af branchen, som det skete i forbindelse med,

at enkelte producenter i Kina havde tilsat melamin i modermælkserstatningen.
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Ligeledes kan verserende retssager være en trussel for Chr. Hansen, såfremt de dømmes i en retssag,

kan der være flere der anlægger søgsmål. Chr. Hansen er underlagt skattemæssige regler angående

intern handel, transfer pricing, som følger af de stigende aktiviteter særligt i Syd- og Mellemamerika

og asien, kan det overvejes om der skal etablereres øget produktion og eventuelt forskning og

udvikling i disse regioner, til dels for at omkostningseffektivisering men ligeledes for en øget

tilstedeværelse på sine nærmarkeder.

6.2 Regnskabsanalyse

Der foretages en regnskabsanalyse for perioden 2007/08 til 2011/12. I den periode har Chr. Hansen

aflagt regnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt tilføjet yderligere

oplysningskrav efter Årsregnskabsloven (ÅRL). I regnskabsårene 2007/08 og 2008/09, som en klasse

C-stor virksomhed og i regnskabsårene 2009/10 til 2011/12, som en klasse D-virksomhed

(børsnoteret). Der er i perioden løbende implementeret og tilpasset efter ændringer i standarderne og

krav.

Der har i de analyserede år været følgende særlige begivenheder:

I regnskabsåret 2007/08 havde Chr. Hansen særlige poster for DKK 56 mio. (ca. EUR 7,5 mio.),

omkostningerne bestod i al væsentlighed af udgifter til omstrukturering i forbindelse med købet af

Medipharm. Herudover solgte Chr. Hansen Flavor divisionen, hvor provenuet udgjorde DKK 271 mio.

efter skat (ca. EUR 36,7 mio.)101. Begge poster er medtaget i ”Andet driftsoverskud”.

I regnskabsåret 2008/09 ændrede Chr. Hansen praksis for den valuta, hvori i årsrapporten aflægges fra

danske kroner til euro. Nettorenteudgiften steg i regnskabsåret med ca. 50 % i forhold til det

foregående år. Stigningen kan henføres til valutaomregning af balanceposter, såsom det USD-baseret

lån og renteswaps102.

I regnskabsåret 2009/10 blev Chr. Hansen igen børsintroduceret og havde som følge af denne

hændelse omkostninger relateret hertil. Omkostningerne er indregnet i egenkapitalen og anses for at

være en transaktion med ejerne. Omkostningen er omtalt som Initial Public Offering (IPO) og udgør

EUR 18,6 mio.

101 Chr. Hansen Årsrapport 2007/08.
102 Chr. Hansen Årsrapport 2008/09.
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I forbindelse med børsintroduktionen udbetalte selskabet en bonus på 2 månedslønninger til sine

medarbejdere, omkostningen udgjorde EUR 20 mio. og er medtaget under særlige poster i

resultatopgørelsen. Størstedelen af omkostningen blev direkte dækket af den tidligere hovedaktionær,

der ydede et kapitaltilskud på 15,6 mio. kr. I henhold til ÅRL § 49 stk. 3 skal dette tilskud indregnes

direkte i egenkapitalen. Med begrundelse i neutralitetsprincippet og for at vise den reelle

værdiskabelse i regnskabsåret er tilskuddet reformuleret fra transaktioner med ejere i egenkapitalen til

den reformulerede resultatopgørelse.

I forbindelse med børsintroduktionen udstedtes der aktier for EUR 450 mio., hvoraf Chr. Hansen selv

erhvervede for EUR 35 mio103. En stor andel af provenuet fra kapitaludvidelse blev anvendt til at

nedbringe selskabets gæld.

I regnskabsåret 2010/11 besluttede det at frasælge Functional Blends aktiviteterne til en samlet pris på

EUR 23 mio. Transaktionen blev gennemført i juli 2011, og Colors & Blends Division, ændrede i

denne forbindelse navn til Natural Colors Division104.

I regnskabsåret 2011/12 fortsatte Chr. Hansen sit aktietilbagekøbsprogram og erhvervede aktier for

EUR 53,3 mio. Selskabet ejede ultimo august 2012 3,83 % af den samlede aktiekapital105.

6.2.1 Reklassificering og reformulering

For at kunne værdiansætte en virksomhed og anvende årsrapporten til prognoseformål skal den

officielle årsrapport reklassificeres og efterfølgende reformuleres. Formålet er at opdele

virksomhedens værdiskabelse i to enheder: Driftsaktivitet og Finansieringsaktivitet.

6.2.1.1 Reklassificering

Driftsaktiviteten omfatter virksomhedens primære værdiskabende aktivitet, som kan henføres til

virksomhedens salg af varer eller tjenesteydelser og omkostninger eller udgifter, der er beslægtet

hermed.

Finansieringsaktiviteten er virksomhedens sekundære aktiviteter, som består af den aktivitet, der er

forbundet med fremskaffelse af gæld eller anbringelse af midlertidigt likviditetsoverskud.

103 Chr. Hansen Årsrapport 2009/10.

104 Chr. Hansen Årsrapport 2010/11.
105 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12.
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I begge tilfælde kræver det en reklassifikation af den oprindelige resultatopgørelse, således at den

værdi, der er skabt af driftsaktiviteten, udledes: Det fremkommende resultat, kaldes for

totalindkomsten (TI).

Der skal ligeledes foretages en reklassifikation af balancen, således at der sondres mellem driftsaktiver

og driftsforpligtigelser, Egenkapital reklassificeres med hensyn til opdeling i transaktioner med ejerne

(TE), hvorved begrebet totalindkomst fremkommer i egenkapitalen, og denne skal stemme og have

sammenhæng med den udledte totalindkomst, som fremkommer efter reklassifikation af

resultatopgørelsen.

I forbindelse med omdannelses af årsrapporten til prognoseformål, foretages der også reklassifikation

af den officielle pengestrømsopgørelse, således at denne også viser virksomhedens evne til

værdiskabelse fra driftsaktiviteten106.

6.1.1.2 Reformuleringsnøglebegreber

TI – Total indkomst. Årets resultat + valutakurs- og øvrige reguleringer fra egenkapitalen

TE – Transaktioner med ejerne (note til egenkapital forklaring) udbytte, tilbagekøb af aktier,

salg af aktier.

NDA – Netto Drift Aktiver (Balancen) = Driftsaktiver – Driftsforpligtelser.

NFF – Netto Finansielle forpligtelser (Balancen) = Finansielle forpligtigelser – Finansielle

aktiver.

DO – Driftsoverskuddet (Resultatopgørelsen).

6.2.2 Reformulering

På baggrund af forudgående reklassificering er reformuleringer af egenkapital, balance,

resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse beregnet.

1) Den reformulerede egenkapitalopgørelse, (se bilag 2)

2) Den reformulerede balance, summarisk – gennemsnitlig, (se bilag 8)

3) Den reformulerede resultatopgørelse, (se bilag 10)

4) Den reformulerede pengestrømsopgørelse, metode 1 og metode 2 (se bilag 13.2)

Chr. Hansen har som følge af regnskabsmæssige krav opgjort selskabets totalindkomst. I forbindelse

med afhandlingens reformulering er der til forskel til denne totalindkomst vurderet anderledes. Chr.

Hansen er børsnoteret på den danske fondsbørs og deres aktiekapital er opgjort til DKK. I forbindelse

106
Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011
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med aflæggelse af årsrapporten omregnes aktiekapitalen til EUR. Denne valutakursregulering er

vurderet til at vedrøre transaktioner med ejere og medtages ikke i den reformulerede totalindkomst.

Totalindkomst jf. reformuleret egenkapital 128,9 107,5 53,5 (31,3) 42,2
Valutakursregulering aktiekapital 0,0 (0,1) (0,1) 0,3 0,2
Kapitaltilskud, bonus til medarbejdere 0,0 0,0 (15,6) 0,0 0,0
Anden totalindkomst til minoritetsinteresser 2,4 0,7 1,6 0,5 1,3
I alt 131,3 108,1 39,4 (30,5) 43,7
Totalindkomst jf. officiel årsrapport 131,3 108,1 39,4 (30,5) 43,7
Difference 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Figur 6.8: Afstemning af den officielle og reformulerings totalindkomst (beløbende er vist i EUR. millioner)

I regnskabsåret 2009/10 modtager Chr. Hansen i forbindelse med børsnoteringen et kapitaltilskud fra

den tidligere hovedaktionær som tidligere beskrevet modtages kapitaltilskuddet på grund af, at der

udbetales en bonus til Chr. Hansens medarbejdere. Tilskuddet er derfor reformuleret til en

driftsindtægt. Differencen mellem Chr. Hansens totalindkomst og den udarbejdede reformulerede

totalindkomst er afstemt i ovenstående figur 6,8.

6.3 Nøgletalsanalyse

I dette afsnit arbejdes der videre med det reformulerede regnskab fra forrige afsnit. Nøgletalsanalysen

er det sidste punkt i værdiansættelsesprocessens fase 1. Analysen er opdelt i to afsnit, hvor rentabilitet

samt Chr. Hansens evne til at skabe vækst i residualindkomsten analyseres.

6.3.1 Rentabilitet og risiko

Analysen af rentabilitet og risiko gennemføres ud fra de i det følgende beskrevne seks finansielle

værdidrivere, som beskriver den finansielle værdiskabelse. Disse værdidrivere udarbejdes på baggrund

af de historiske regnskaber og benyttes efterfølgende i budgetteringsprocessen til at beskrive

forventningen til fremtiden i form af proforma årsregnskaber.

De seks finansielle værdidrivere er følgende107:

1. Konkurrencefordelsperiode 2. Salgets vækstrate

3. Overskudsgrad fra salg 4. Effektiv skatteprocent

5. Kernenettodriftsaktiver 6. Kapitalomkostninger

De finansielle værdidrivere skaber ikke i sig selv værdi for Chr. Hansen, men det er derimod

sammenspillet mellem disse og de ikke finansielle værdidrivere fra den strategiske analyse, der er

værdiskabende for Chr. Hansen.

107 Beskrevet yderligt i afsnit 5: Metodevalg
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Dekomponering af ROE, Return of Equity (egenkapitalforrentningen) sammenfatter den finansielle

værdiskabelse i virksomheden. Rentabilitetsanalysen omfatter en analyse af egenkapitalforrentningen.

I rentabilitetsanalysen arbejdes der med dekomponering af egenkapitalforrentningen, hvilken kan

opdeles i tre niveauer. Inspireret af den udvidede Dupont model (se bilag 16), som rent grafisk viser

sammenhængene mellem egenkapitalforrentningen og de vigtigste af dens dekomponerede værdier

samt den niveaudeling hvori rentabilitetsanalysen er opdelt.

Finansiel og driftsmæssig gearing Nøgletal Beregning
Egenkapitalens forrentning
(Return on Equity)

ROE ROIC + FGEAR * SPREAD
TI / Gns. EK

Afkastningsgraden,
Afkast på netto driftsaktiver
(Return on invested capital)

ROIC DO / Gns. NDA
OG * AOH

Overskudsgrad OG DO / Nettoomsætning
Aktivernes omsætningshastighed AOH Nettoomsætning / gns.NDA
Finansiel gearing FGEAR Gns. NFF / Gns. EK
SPREAD SPREAD ROIC – r
Netto finansielle omkostninger i procent R NFO / Gns. NFF
Gearing for driftsforpligtelser DGEAR Gns. DF/ Gns. NDA
Overskudsgrad fra salg OGsalg DOsalg / nettoomsætningen
Overskudsgrad fra andet driftsoverskud OGandet DO Andet DO / nettoomsætning
Tabel 6.5: Viser nøgletalsformler108

I ovenstående tabel 6.5 fremgår de vigtigste nøgletal i forbindelse med dekomponeringen af

egenkapitalforrentningen med forkortelser og både engelske og danske betegnelser, idet betegnelserne

i vidt udstrækning benyttes både på engelsk og dansk.

I det følgende gennemgås nøgletallene for hvert niveau. Fælles for nøgletallene er, at balanceværdier

indgår som gennemsnitstal for årets primo og ultimo værdi, jf. Bilag 8 den reformulerede balance,

gennemsnitlig og summarisk.

Nøgletal, niveau 1

Niveau 1 omhandler den finansielle og driftsmæssige gearing og således den første underdeling af

egenkapitalforrentningen i afkastningsgrad og finansiel gearing.

ROIC, afkastningsgraden, angiver størrelsen af overskuddet i forhold til nettoaktiverne, hvilket vil sige

forrentningen af disse aktiver. SPREAD angiver differencen mellem de nettofinansielle omkostninger

og ROIC, og angiver således, hvor mange procent som ROIC er større / lavere end de nettofinansielle

omkostninger i procent, og om virksomheden tjener på deres fremmede finansiering.

108 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011
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FGEAR, den finansielle gearing, har en løftede (reducerende) effekt på SPREAD, og ved en større

andel af finansiering i fremmedkapital i forhold til egenkapital vil det med et positivt SPREAD give en

højere egenkapitalforrentning. Ligeledes vil en mindre andel af finansiering ved fremmedkapital

medføre en mindre egenkapitalforrentning i forhold til afkastningsgraden.

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
ROE 19,90 % 18,18 % 16,90 % -29,40 % 42,00 %
ROE før minoritetsinteresser 20,06 % 18,39 % 17,17 % -27,52 % 41,91 %
ROIC 13,82 % 11,93 % 10,96 % 2,05 % 10,39 %
Drivere for finansiel gearing:
R 2,63 % 2,77 % 8,10 % 5,54 % 6,98 %
SPREAD 11,18 % 9,16 % 2,85 % -3,49 % 3,41 %
FGEAR 0,56 0,70 2,18 8,49 9,25
MIA 0,99 0,99 0,98 1,07 1,00
ROE (MIA) 19,90 % 18,18 % 16,90 % -29,40 % 42,00 %
Drivere for gearing med driftsforpligtelser
DGEAR 0,24 0,23 0,21 0,18 0,16
Tabel 6.6: Rentabilitetsanalyse nøgletal niveau 1

De beregnede nøgletal i tabel 6.6 på niveau 1 viser at Chr. Hansens ROE i den analyserede periode har

været stabil med en enkelt udtagelse i regnskabsåret 2008/09, hvor valutakurstab på driften og på

finansielle kontrakter samt nettorenteomkostninger medførte et underskud. Årsagen til udviklingen på

ROE kan henføres til udvikling i ROIC, der ligeledes i den analyserede periode har udviklet sig stabilt

(med undtagelse af regnskabsåret 2008/09).

Det skal som nævnt bemærkes, at ROIC i regnskabsåret 2008/09 var højere end ROE, hvilket betyder

at Chr. Hansen reelt har tabt værdi på de investeringer, som er finansieret med fremmedkapital.

ROE skal ligeledes vurderes særskilt og sammenholdes med investorernes afkastningskrav (re), for at

investeringen er værdiskabende for investorerne, skal ROE > re. Afkastningskrav beregnes ud fra

forskellige faktorer, og er beskrevet i afsnit 8.1, afkastningskravet er fastlagt til at udgøre 8,40.

Der kan på grundlag heraf konkluderes, at investorernes afkastningskrav i Chr. Hansen er

gennemsnitlig blevet indfriet henover den analyseret periode.

Chr. Hansen har i den analyserede periode afdraget på sine finansielle forpligtelser, hvor NFF har

bevæget sig fra EUR 957,6 mio. til EUR 364,4 mio. Samtidigt er egenkapitalen øget fra EUR 103,5

mio. til EUR 652,5 mio. Dette betyder, at Chr. Hansen i perioden er blevet væsentlig bedre til selv at

finansiere driften mv., hvilket yderligt har medført en forbedring i R.
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Nøgletal, niveau 2

Niveau 2 omfatter en yderligere dekomponering af afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes

omsætningshastighed. Ved dekomponering til niveau 2 opnås forklaring på, hvordan

afkastningsgraden er sammensat.

OG, overskudsgraden; angiver hvor stor del af omsætningen, som ender som overskud. AOH,

aktivernes omsætningshastighed, angiver derimod, hvor stor pengebindingen er i forhold til

omsætningen.

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
ROIC 13,82 % 11,93 % 10,96 % 2,05 % 10,39 %
OG 20,11 % 19,04 % 19,34 % 4,17 % 23,12 %
AOH 0,69 0,63 0,57 0,49 0,45
1/AOH 1,46 1,60 1,76 2,03 2,23
Tabel 6.7: Rentabilitetsanalyse nøgletal niveau 2

Som det fremgår af tabel 6.7, hvis der ses bort fra regnskabsåret 2008/09, har Chr. Hansens OG

tilnærmelsesvis været stabil, tilsvarende er Chr. Hansen blevet bedre til at skabe omsætning i deres

aktiver dette ses med den stigende AOH. Ud over de beskrevne sammenhænge mellem OG og AOH er

det værd at bemærke, at omsætningshastigheden ofte også angives som 1/AOH, og således, i stedet for

at angive omsætning pr. investeret krone, angiver hvor meget en omsætningskrone koster. Af tabel 6.7

ses, at 1 krones omsætning i 2011/12 kræver en investering på 1,46, mod 2,23 i 2007/08.

Sammenspillet mellem overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed giver en god indikering

af Chr. Hansens virksomhedstype, og Chr. Hansen ville jævnføre figur 6.9, i denne sammenhæng

placere sig som en type A virksomhed.

Figur 6.9: OG, AOH og virksomhedens strategiske position109

109
Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 262
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Kapitaltunge virksomheder vil som udgangspunkt være karakteriseret ved store adgangsbarrierer,

blandt andet som følge af store faste omkostninger. For at tiltrække kapital skal disse virksomheder

nødvendigvis have en forholdsvis stor overskudsgrad, hvilke på figuren vil være placeret i området A,

transport-, medicinal- og biotekbranchen er eksempler på denne type, og som nævnt i ovenstående vil

det være i denne sammenhæng Chr. Hansen er placeret, og med en OG 20,11 % og en AOH på 0,69

holder teorien stik.

I område B findes virksomheder med meget attraktive vilkår, som har stor omsætning, små

omkostninger og få bundne aktiver. Virksomheder med attraktive patenter og visse

rådgivningsvirksomheder findes i området. Virksomheder i område B er generelt karakteriseret ved at

være gode til at differentiere sig i markedet og gør det muligt at sælge til høje priser. Det er primært

forbrugsgoder og luksusvarer, der er placeret i dette område.

Virksomheder placeret i området C er volumenvirksomheder, altså virksomheder, hvis omsætning

stammer fra et stor volumen af varer, kort lagertid, men med mindre overskudsgrad, som fx detail- og

engroshandelsvirksomheder.

En type D er karakteriseret ved store aktive bindinger i forhold til omsætningen kombineret med lille

dækningsbidrag i forhold til omsætningen. Denne type virksomheder er både kapitalintensive og

jævnføre lærebogen på længere sigt mindre attraktive.

Nøgletal, niveau 3

I niveau 3 opdeles overskudsgraden og omsætningshastigheden yderligere i underliggende drivere.

Overskudsgraden dekomponeres i overskudsgrad fra salg og overskudsgrad fra øvrige poster.

Omsætningshastigheden dekomponeres i en række omsætningshastigheder, hvilket kan reduceres til to

summariske omsætningshastigheder, arbejdskapitalens driftsaktiver og langsigtede nettodriftsaktiver.

Det fremgår af tabel 6.8, at Chr. Hansen i den analyserede periode har forbedret sin

bruttoavanceprocent med ca. 3%-point. Ligeledes fremgår det af tabellen, at Chr. Hansen antages at

have ”styr” på sine fasteomkostninger, da der ses en stabil udvikling i forhold til procent af

nettoomsætningen. Samlet set har OG salg (efter skat) forbedret sig med ca. 6,5%-point i den analyserede

periode, det må således antages, at det har været positivt, at der er sket frasalg af enkelte

forretningsområder, hvilkel har øget fokus på kerneaktiviteterne. OGandre poster, har som tidligere
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beskrevet haft en negativ indflydelse i regnskabsåret 2008/09 på den samlede overskudsgrad. Dette

kan henføres til valutareguleringer og finansielle sikringsinstrumenter.

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Overskudsgradsdrivere (%)
Andele over nettoomsætning
Nettoomsætning 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Bruttoavanceprocent 55,13 % 52,34 % 53,85 % 51,89 % 52,30 %
Forsknings- og udviklingsomkostninger 3,69 % 3,76 % 3,79 % 3,98 % 4,28 %
Salgs- og markedsføringsomkostninger 11,31 % 10,76 % 10,88 % 10,86 % 11,64 %
Administrationsomkostninger 6,76 % 6,67 % 6,97 % 7,20 % 7,12 %
Af- og nedskrivninger 7,23 % 6,69 % 7,44 % 7,92 % 7,87 %
OG salg før skat 26,15 % 24,47 % 24,78 % 21,93 % 21,39 %
Skatteomkostninger -6,24 % -5,83 % -8,87 % -6,95 % -8,22 %
OG salg (efter skat) 19,90 % 18,64 % 15,91 % 14,98 % 13,17 %
OG andre poster (efter skat) 0,20 % 0,41 % 3,43 % -10,81 % 9,94 %
OG 20,11 % 19,04 % 19,34 % 4,17 % 23,12 %
Effektiv skatteprocent på DO salg -23,88 % -23,83 % -35,78 % -31,71 % -38,43 %
Tabel 6.8: Rentabilitetsanalyse nøgletal niveau 3

Det er bemærkelsesværdigt, at skatteomkostninger i procent af DOsalg er faldet henover den

analyserede periode. Dette kan henføres til, at der ikke længere er en større gevinst i skattefordel på de

NFO. Ligeledes har der været en mindre regulering på den udskudte skat, som det ses i tabel 6,9.

Yderligere fremgår det af 1/AOH-driverne, at ændringen primært skal findes i de immaterielle

anlægsaktiver, som kan henføres til varemærker, patenter, goodwill mv. Hovedsageligt på grund af

udviklingsprojekter og de igangværende udviklingsprojekter, der i den analyserede periode har

bevæget sig fra EUR ca. 10 mio. til EUR 68,1 mio.

AOH-drivere (1/AOH) 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Immaterielle aktiver 1,159 1,274 1,394 1,538 1,608
Materielle aktiver 0,361 0,395 0,454 0,528 0,585
Udskudskat 0,011 0,008 0,006 0,010 0,025
Varebeholdninger 0,115 0,121 0,115 0,119 0,129
Tilgodehavende i alt 0,147 0,152 0,154 0,172 0,190
Periodeafgrænsningsaktiver 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010
Driftslikviditet, 1 % af nettoomsætning 0,010 0,010 0,009 0,010 0,010
Aktiver bestemt for salg 0,000 0,000 0,000 0,008 0,008
Tilgodehavende vedr. aktiver bestemt for salg 0,000 0,000 0,000 0,003 0,010
1/AOH for driftsaktiver 1,811 1,968 2,141 2,397 2,574
Pensioner og lignende forpligtigelser 0,007 0,008 0,010 0,011 0,012
Udskudskat 0,099 0,111 0,120 0,130 0,133
Hensatte forpligtigelser 0,003 0,005 0,005 0,004 0,004
Anden gæld 0,075 0,078 0,095 0,089 0,071
Leverandørgæld 0,098 0,103 0,099 0,098 0,105
Selskabsskat 0,072 0,068 0,047 0,026 0,016
Forudbetalinger fra kunder 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
Gæld vedrørende ophørte aktiviteter 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007
1/AOH for driftsforpligtelser 0,355 0,372 0,376 0,365 0,348
(1/AOH) i alt 1,455 1,596 1,765 2,031 2,226
AOH 0,69 0,63 0,57 0,49 0,45
Tabel 6.9: Rentabilitetsanalyse 1/AOH for den reformulerede balance.
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6.3.2 Branchens nøgletal

Ved at sammenholde Chr. Hansens nøgletal med dens nærmeste konkurrenter fås der en indikation af

hvorledes Chr. Hansen udvikler sig generelt, samt hvordan dens rentabilitet er i forhold til

konkurrenterne som ofte kaldes dette for ”valuation by comparables110”. For at sammenligneligheden

er muligt, er der anvendt de officielle regnskabstal fra årsrapporten for 2011/12 og de seneste

offentliggjorte regnskaber for konkurrenterne. Regnskabstallene er omregnet til DKK.

Chr. Hansen Novozymes Danisco DSM
Sensient

Technologies
DKK DKK DKK DKK DKK

2011/12 2011 2010/2011 2011 2011
Nettoomsætning 5.212.581.480 10.510.000.000 15.500.000.000 68.583.457.200 8.153.208.038
Driftsoverskud 1.756.924.200 3.126.000.000 3.086.000.000 9.885.030.000 1.349.916.770
Årets resultat 979.550.520 1.828.000.000 1.151.000.000 6.072.765.600 686.566.026
Aktiver 10.018.571.160 13.842.000.000 19.726.000.000 83.235.682.800 9.426.088.138
Egenkapital 4.887.308.040 8.824.000.000 12.165.000.000 44.568.429.600 5.978.818.264
Gældsforpligtelser 5.131.263.120 5.018.000.000 7.561.000.000 38.667.253.200 3.447.269.874
Antal aktier 138.034.220 325.000.000 47.693.295 181.425.000 53.954.874
Aktiekurs pr. 04.12* (DKK) 187,30 158,50 n.a. 329,97 203,38

EUR DKK DKK EUR USD
Valutakurs pr. 04.12* 7,46 1,00 1,00 7,46 5,70

*) Danisco er ikke længere børsnoteret, som et selvstændigt selskab, hvorfor der ikke er medtaget en aktiekurs

Kilde: Selskabernes årsrapporter samt aktiekursværdier, jf. den enkeltes fondsbørs

Tabel 6.10: Regnskabstallene for Chr. Hansen og enkelte af deres konkurrenter

Generelt har Chr. Hansen og Novozymes klaret sig bedre end gennemsnittet (Tabel 6.11) og har i

perioden en bedre egenkapitalforrentning, afkastningsgrad og overskudgrad.

Chr. Hansen Novozymes Danisco DSM
Sensient

Technologies
2011/12 2011 2010/2011 2011 2011 GNS

ROE 20,04 % 20,72 % 9,46 % 13,63 % 11,48 % 15,07 %
ROIC 17,54 % 22,58 % 15,64 % 11,88 % 14,32 % 16,39 %
OG 33,71 % 29,74 % 19,91 % 14,41 % 16,56 % 22,87 %
AOH 0,52 0,76 0,79 0,82 0,86 0,75
1/AOH 1,92 1,32 1,27 1,21 1,16 1,38
Soliditetsgrad 48,78 % 63,75 % 61,67 % 53,54 % 63,43 % 58,23 %
Finansielgearing 0,95 1,76 1,61 1,15 1,73 1,44
Resultat pr. aktie 7,10 5,62 24,13 33,47 12,72 16,61
Aktiekurs pr. 04.12* (DKK) 187,30 158,50 n.a. 329,97 203,38 219,79
P/E 26,39 28,18 n.a. 9,86 15,98 20,10
P/B 0,19 0,17 n.a. 0,74 0,54 0,41
P/S 4,96 4,90 n.a. 0,87 1,35 3,02
*) Danisco er ikke længere børsnoteret, som et selvstændigt selskab, hvorfor der ikke er medtaget en aktiekurs

Kilde: Selskabernes årsrapporter samt aktiekursværdier, jf. den enkeltes fondsbørs

Tabel 6.11: Nøgletal for Chr. Hansen og enkelte af deres konkurrenter

Som det yderligere fremgår af tabel 6.11 har Chr. Hansen i forhold til sine konkurrenter en større

binding i aktiver set i forhold til nettoomsætningen, hvilket medfører, at AOH er lavere end

110 Principles of Corporte Finance, Brealey, Myers & Allen, 10. udgave 2011, side 105
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gennemsnittet samt det laveste af de fem sammenlignet selskaber. Den inverse 1/AOH, som fortæller

hvor meget en omsætningskrone koster i investering, viser at Chr. Hansen har en 1/AOH, der er

væsentlig over gennemsnittet og væsentlig højere end de fire øvrige selskaber. Det koster Chr. Hansen

en investering på 1,92 kr. for hver en krones omsætningen, hvorimod det Amerikanske Sensient

Technologies har en investering på 1,16 kr. for en krones omsætning.

Soliditetsgraden, som fortæller hvor meget gæld selskaberne har i forhold til deres egenkapital, viser,

at Chr. Hansen er det eneste selskab, der har en større fremmedkapital end egenkapital, og således

finansierer en større andele af sine aktiver med fremmedkapital.

P/E (price/earnings) som angiver, hvor meget en aktionær skal betale for en overskudskrone i

selskabet, viser, at Chr. Hansen har et højere niveau end gennemsnittet, og den næsthøjeste af de fem

selskaber. En aktionær skal betaler 26,39 DKK pr. overskudskrone pr. aktie, hvorimod han skal betale

9,86 DKK pr. overskudskrone for en DSM aktie.

P/B (price/book value) som angiver den indre værdi i selskabet, altså hvor meget en aktionær får af

egenkapitalværdi ved indskud på 1 kr., viser at en aktionær i Chr. Hansen får 0,19 DKK, hvorimod en

egenkapitalkrone i DSM svarer til 0,74 DKK. Da Chr. Hansen har en P/B der er < 1, betyder dette

reelt, at Chr. Hansens markedsværdi er større end egenkapitalen. Chr. Hansens markedsværdi udgjorde

pr. 04.12.2012 ca. 26 mia. kr. mod en egenkapital på ca. 5 mia. kr.

P/S (price/sales) som angiver, hvor meget en aktionær betaler pr. omsætningskrone i selskabet. Her

har DSM den laveste. En aktionær skal således betale 0,87 DKK for en omsætningskrone i DSM.

hvorimod den koster 4,96 DKK i Chr. Hansen.

Såfremt der isoleret ses på Chr. Hansen og Novozymes, følger de to selskabers nøgletal hinanden, kun

med afvigelse af, at Novozymes er bedre til at skabe omsætning ud af sine aktiver, da en krones

omsætning i Novozymes kræver en investering på 1,32 DKK, Hvorimod det kræver en investering på

1,92 DKK at skabe en krones omsætning i Chr. Hansen.

6.3.3 Vækstanalyse

Vækstanalysen har relevans med henblik på en vurdering af de fremtidige muligheder for

virksomheden til at skabe vækst, hvilket dels baseres på den strategiske analyse, og dels på en analyse

af den historiske vækst.
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Virksomhedens evne til at skabe vækst kan analyseres på baggrund af residualindkomsten (RI), som er

den ekstra indkomst som en virksomhed kan generere i forhold til investorernes afkastkrav, re. Dette

kan beskrives ud fra:

RIt = nettooverskudt - (re x EKt-1): Det er således, som også tidligere beskrevet, væsentligt at ROE > re.

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Vækst i nettoomsætning 9,93 % 10,44 % 12,58 % 7,23 % 7,21 %
Vækst i EK 9,56 % 86,82 % 197,49 % 5,90 % 26,90 %
Vækst i totalindkomst 19,91 % 100,93 % -271,05 % -174,12 % 5504,21 %
RI (re 8,40 %) 74,5 57,8 26,9 -40,2 33,8
Ændringer i RI fordeles således:
ændring i re 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ændring i ROE 10,1 4,0 49,3 -71,7
ændring i egenkapitalen 6,5 26,9 17,9 -2,2
I alt 16,6 30,9 67,1 -74,0

Tabel 6.12: Chr. Hansens vækst i residualindkomsten
111

Som det fremgår af beregningerne i tabel 6.12, fra Chr. Hansen vækst i residualindkomsten, stammer

udviklingen i 2011/12 og 2009/10 primært fra fordeling mellem en stigning i ROE og ændring

egenkapitalen, hvorimod væksten i 2010/11 primært kan henføres til en stigning i egenkapitalen.

Regnskabsåret 2008/09 adskiller sig ved at RI er negativ, den negative vækst kan dog primært

henføres til udviklingen i ROE.

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Core ROIC salg 13,68 % 11,68 % 9,02 % 7,37 % 5,92 %
Core ROIC DO andet 0,17 % 0,27 % 0,05 % 0,13 % 0,10 %
UP/NDA -0,03 % -0,02 % 1,89 % -5,45 % 4,36 %
ROIC 13,82 % 11,93 % 10,96 % 2,05 % 10,39 %
Tabel 6.13: Sammensætning og udvikling i ROIC

Ved at dekomponere ROIC fremkommer det, at Chr. Hansen i den analyserede periode er blevet

væsentlig bedre til at skabe overskud på deres salgsaktiviteter, idet ROICsalg i perioden er øget fra

5,92% i regnskabsåret 2007/08 til 13,68% i regnskabsåret 2011/12. De usædvanlige poster (UP) har i

2007/08 haft en positiv påvirkning, hvilket kan henføres til salget af Flavor divisionen. I 2008/09

havde de usædvanlige poster modsætningsvis en negativ indflydelse på udvikling i den samlede ROIC,

som følge af udviklingen i de finansielle instrumenter, herunder renteswaps.

111 Beregningsgrundlaget er vist i bilag 14.1
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2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
(∆ salg x AOHt-1) 101 106 131 77 76
(∆ 1/AOH x salg) (98) (107) (153) (99) (63)
∆ NGR

1 54 276 233 29 9
∆ Egenkapitalen 57 275 210 6 21
1 incl. ændring i minoritetsinteresser
Tabel 6.14: Ændring af egenkapitalens sammensætning

Analysen af ændring i egenkapital tabel 6.14 viser, at væksten i salget og udviklingen i de

nettofinansielle forpligtelser incl. ændringen i minoritetsinteresser har påvirket egenkapitalen positivt i

perioden, hvorimod at ændringen i nettodriftsaktiverne har haft en negativ påvirkning af

egenkapitalen.

6.3.4 Delkonklusion, nøgletalsanalyse

Hovednøgletallene ROE, ROIC og OG viser, at Chr. Hansen i den analyserede periode har haft en

stabil drift, såfremt der isoleret ses på de 3 seneste regnskabsår. Regnskabsåret 2008/09 var påvirket af

væsentlige tab på de finansielle instrumenter samt valutakursreguleringer, og regnskabsåret 2007/08

var påvirket af salg fra ophørte aktiviteter. I perioden 2009/10 til 2011/12 har ROE udviklet sig fra

16,90 % i 2009/10 til 19,90 % i 2011/12. Denne udvikling kan henføres til, at Chr. Hansen har

forbedret driftsoverskud, hvilket har haft positiv effekt på udviklingen af ROIC, som har udviklet fra

10,96 % i 2009/10 til 13,82 % i 2011/12.

En af årsagerne for den forbedrede ROIC, kan henføres til et stigende SPREAD, hvilket betyder, at

Chr. Hansen er blevet bedre til at kontrollere deres fremmedkapital, samt at fremmedkapitalen i den

analyserede perioden er væsentlig nedbragt.

Chr. Hansens OG må antages at være stabil i den analyserede periode. På trods af en stigende

nettoomsætning er de ikke blevet bedre til at forbedre bundlinjen i procent. Det kan skyldes at Chr.

Hansen ikke væsentligt har forbedret deres evne til at skabe nettoomsætning af den kapital, der er

bundet i anlægsaktiverne.

Der har været en positiv udvikling i AOH, som i den analyserede periode har bevæget sig fra 0,45 i

2007/08 til 0,69 i 2011/12. Dette er dog langt fra, hvad Chr. Hansens konkurrenter i brancheanalysen

kan præstere, hvor den gennemsnittelige AOH er på 0,75 og Chr. Hansen, som den eneste der er

placeret under gennemsnittet. Den inverse AOH (1/AOH) viser, at Chr. Hansen i brancheanalysen skal

investere 1,92 kr. for hver krones omsætning, hvorimod at dette hos Novozymes kræver en investering

på 1,32 kr.
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Branchens nøgletal, som er beregnet ud fra de officielle årsrapporter, viser at Chr. Hansen klarer sig

ligeså godt eller bedre, når det det drejer som om ROE, ROIC og OG. På trods af, at de ikke få det

optimale ud at den investerede kapital.

Chr. Hansens soliditetsgrad er ligeledes den dårligste af de sammenlignede selskaber i

brancheanalysen, dog viser nøgletalsanalysen, at soliditetsgraden i den analyserede periode er blevet

væsentligt forbedret, som følge af en styrkelse af egenkapitalen og formindskelse af

gældsforpligtelser.

Vækstanalysen viser, at væksten i residualindkomsten i 2011/12 og 2009/10 stammer fra en fordeling

mellem en stigning i ROE og ændring af egenkapital, hvorimod væksten i 2010/11 primært kan

henføres til en stigning i egenkapitalen. Yderligt viser vækstanalysen at udviklingen i ROIC i

regnskabsårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12 kan henføres til udvikling af ROICsalg, hvorimod at den i

regnskabsårene 2007/08 og 2008/09 er påvirket af de usædvanlige poster, som kan henføres til

valutareguleringer, reguleringer af sikringsinstrumenter og værdireguleringer samt salg af ophørte

aktiviteter.

Væksten i egenkapitalen viser, at ændring i salget og ændring i de netto finansielle forpligtelser havde

en positiv indflydelse på egenkapitalen, hvorimod at ændringen i driftsaktiviteterne havde negativ

påvirkning på egenkapitalvæksten.

7 Budgettering og Proformaregnskab

I dette afsnit påbegyndes værdiansættelsesprocessens fase 2, hvor der arbejdes videre med det

reformulerede årsregnskab, som på baggrund af nøgletal fra afsnit 6.3 opsættes som skematisk et

budget. Dette vil efterfølgende blive omdannet til et proformaregnskab, som vil danne grundlag for

værdiansættelsen. Budgettet skal ses i lyset af de analyser, der er udarbejdet på de historiske perioder,

og det er i denne sammenhæng vigtigt at finde det historiske fundament (base line), og at budgettets

nøgletal bevæger sig i samme retning som i de historiske, når forventningerne til fremtiden opsættes

og analyseres112.

112 Due Diligence i praksis, Søren P Krejler og Caroline Pontoppidan, 1. udgave 2011, side 91
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Figur 7.1: Væsentlige begivenheder i analyseperioden samt fremtidige

I forbindelse med opsætning af budgetforudsætningerne, vil der vil der blive medtaget generelle

forudsætninger om udviklingen i samfundsøkonomien og dels specifikke forudsætninger om

virksomheden.

Forudsætningerne kan vedrøre følgende områder113:

1) Økonomisk vækst. 2) Inflation og lønudvikling.

3) Udviklingen i markedsandele 4) Den konkurrencemæssige situation på relevante markeder.

5) Købspriser for råvarer. 6) Kapacitetsudnyttelse og produktivitet.

7) Salgspriser 8) Vækst og prisudvikling på relevante markeder.

7.1 Budgetforudsætninger

Med baggrund i de historiske tal fra 2007/08 til 2011/12 samt de informationer, der fremgår fra den

strategiske analyse, om væsentlige emner, der kan have indflydelse på Chr. Hansens fremtid, er der

fastlagt et budget for en 5 årig periode samt en terminalperiode (g).

Historisk (nøgletal)
Budgetforudsætninger: 2007/08A 2008/09A 2009/10A 2010/11A 2011/12A
Vækst, Omsætning, Cultures & Enzymes n.a 6,3% 7,6% 6,3% 10,8%
Vækst, Omsætning, Health & Nutrition n.a 22,9% 14,9% 15,4% 18,0%
Vækst, Omsætning, Natural Colors n.a 2,0% 26,0% 18,1% 3,4%
Vækst, Nettoomsætning, i alt 7,2% 7,2% 12,6% 10,4% 9,9%
OG salg før skat 21,4% 21,9% 24,8% 24,5% 26,1%
Skatteomkostning -8,2% -7,0% -8,9% -5,8% -6,2%
OG salg efter skat 13,2% 15,0% 15,9% 18,6% 19,9%
OG andet efter skat 0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,2%
UP/salg 9,7% -11,1% 3,3% 0,0% 0,0%
Lånerente i pct., r -7,0% -5,5% -8,1% -2,8% -2,6%
MINRES / Koncernresultat 2,7% -3,8% 2,6% 1,7% 1,5%
Nettodividende, payout 49,6% 119,0% -292,7% -155,6% 56,1%

Tabel 7.1: Chr. Hansens historiske nøgletal

113 Due Diligence i praksis, Søren P Krejler og Caroline Pontoppidan, 1. udgave 2011, side 92
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I forbindelse med Chr. Hansens fremlæggelse af regnskabsåret 2011/12 udsendte de også deres

forventning til fremtiden. Her er deres forventninger på kort sigt (1 år) en organisk vækst på 7-9 % og

EBIT og frit cash flow på niveau med 2011/12. På lang sigt (3-5 år) er deres forventninger en organisk

vækst på 8-10% samt stigende EBIT og frit cash flow. Det forventes, at R&D omkostningerne i

perioden vil udgør ca. 7% af nettoomsætningen114.

I en artikel til Børsen den 1. november 2012 omtaler administrerende direktør Lars Frederiksen, at

2013 ikke bliver et jubelår, men at man er markedsleder i en industri, der ikke er så

konjunkturafhængig, hvilket giver en styrket position. Der er yderligere fokus på at øge lønsomheden

således at EBIT-marginen, skal op omkring de 27,2% mod de 26,5% i 2011/12. Ligeledes er

produktionen skalerbar, så når omsætningen øges, stiger indtjeningen endnu mere, fordi produktionen

får mere ud af sine anlæg.

Den strategiske analyse har vist, at forbrugerne efterspørger større funktionalitet i de fødevarer og

drikkevarer, de indtager, dette kan være inden for smag, farve og viskositet. Herudover er der en

stigende tendens blandt forbrugerne til efterspørgsel af sundere føde- og drikkevareprodukter. Specielt

er der en stigende tendens til, at de ”nyrige” i vækstlande efterspørger de europæiske goder.

Det forventes, at Chr. Hansen i 2012/2013 vil mærke en skepsis og undring, som følge af de

manglende godkendte sundhedsanprisninger, hvorfor det begrundes at dette vil påvirke den samlede

organiske vækst. Det er min vurdering, at Chr. Hansen i løbet af 2013 vil kunne påvise positive

resultater på deres kliniske forsøg, og fra regnskabsåret 2013/14 vil de igen opnår en samlede organisk

vækst på 9-10%. Den er min vurdering, at det i første omgang, primært vil vedrører Health &

Nutrition Divisionen der er mere afhængig af udviklingen og godkendelse af sundhedsanprisninger,

men ligeledes i mindre omfang Cultures & Enzymes Division der har en mindre afsætning. Dette

medfører en beskeden vækst på 8% i 2012/13 for begge divisioner for efterfølgende, at væksten igen

vil øges til 9% for Cultures & Enzymes divisionen og 10% i de efterfølgende år samt i

terminalperioden. Markedstendens i Cultures & Enzymes divisionen viser, at fremtiden byder på 3

generelle tendenser115:

Den globale vækst i industrifødevarebranchen

Øget fokus på sundhed og velvære samt

Efterspørgsel fra forbrugerne på de nye markeder.

114 Chr. Hansen Årsrapporten 2011/12, side 7
115 Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 11
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Den globale handel af kosttilskud udviklede sig i perioden 2003 til 2009 fra EUR 18 mia. til EUR 27.

mia.116. Dyrevelfærd er et fokusområde for såvel forbrugere og politikere, hvor der er fokus på

benyttelse af antibiotika, hvorfor alternative produkter i fremtiden sandsynligt vil være fortrukket. Der

er således et potentiale i at opretholde væksten inden for dette segment. Det vil dog som følge af

ovenstående være mærket af de manglende godkendte sundhedsanprisninger, hvorfor væksten i

2012/13 er vurderet til 8% og til 10% i 2013/14, hvorefter den fastsættes til en årlig vækst på 12%.

Der er en tendens til at fødevare- og drikkevareproducenterne ændrer adfærd og ændrer deres valg af

farver til deres produktion fra syntetiske til naturligt fremstillede. Dette skyldes både lovgivning som

følge af større krav til mærkning af fødevarer, og pres og efterspørgsel fra kunder. Det er min

vurdering, at væksten vil være stabil de kommende år og være på niveau med den gennemsnitlige

vækst i den historiske periode. Den samlede nettoomsætningsvækst er således sat til 6,8 % i 2012/13

og ca. 10 % i de efterfølgende år samt i terminalperioden.

Det er oplyst, at der er fokus på lønsomheden, og at en EBIT-margin på ca. 27% skal opnås i 2012/13.

Det er min vurdering, at dette kan opnås, og det bør ses i forlængelse af beregningerne 1/AOH.

Sammenligningen af enkelte udvalgte konkurrenter viser, at Chr. Hansen var dårligst til at omdanne

sine investeringer til nettoomsætning. Chr. Hansen har været igennem en omstillingsproces og fortaget

investeringer i nye og modne produktionsanlæg, der gør det muligt at øge produktionskapacitet uden

ydere investeringer. Dette medfører at et øget salg i fremtiden vil have større indflydelse på selskabets

indtjening.

Budget Terminal år
Budgetforudsætninger: 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E g
Vækst, Omsætning, Cultures & Enzymes 8,0% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Vækst, Omsætning, Health & Nutrition 8,0% 10,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Vækst, Omsætning, Natural Colors 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Vækst, Nettoomsætning, i alt 8,0% 8,9% 9,8% 9,8% 9,9% 2,5% 2,5%
OG salg før skat 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 25,0%
Skatteomkostning -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0%
OG salg efter skat 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 19,0%
OG andet efter skat 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
UP/salg -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5%
Lånerente i pct , r -2,5% -2,5% -3,0% -3,5% -3,5% -3,5%
MINRES / Koncernresultat 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Nettodividende , payout 40,1% 49,8% 77,3% 48,7% 90,4% 89,6%

Tabel 7.2: Chr. Hansens budgettet nøgletal

Skatteomkostningerne i procent er fastsat til 6% i budgetperioden samt i terminalperioden. De er

således på niveau med de 2 seneste regnskabsår, og med en forventet uændret skatteprocent anses

116 Chr. Hansen Børsprospekt maj 2010, side 53



Strategisk analyse og værdiansættelse af Chr. Hansen Holding A/S CBS 2013

71

dette at være sandsynligt. Renteudgifterne i procent er fastsat til 2,5% i de kommende år, hvorefter den

vil stige samlet 1 %-point. Det er min vurdering, at det ikke alene skyldes en mindre stigning i gælden,

med mest at det forventes at bliver dyrere at låne penge, i de kommende år.

Historisk (nøgletal)
Omsætningshastigheder: 2007/08A 2008/09A 2009/10A 2010/11A 2011/12A
Arbejdskapital / salg 0,02 -0,04 -0,09 -0,08 -0,07
Anlægskapital / salg 2,20 2,08 1,86 1,68 1,53
AOH (1/AOH) 2,23 2,03 1,76 1,60 1,46
FGEAR 9,25 8,49 2,18 0,70 0,56
MIN/NDA 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005

Tabel 7.3: Chr. Hansens historiske omsætningshastigheder

Chr. Hansen har henover tid været tynget af en stor gæld til moderselskabet, denne er afviklet i

forbindelse med børsintroduktionen, og der er min vurdering af FGEAR vil falde yderligere og således

skabe en soliditetsgrad på niveau med lignende konkurrenter.

Det er i budgetperioden vurderet, at minoritetsaktionærer i perioden forbliver uændret og således være

på niveau med regnskabsåret 2011/12. Terminalværdien er fastlagt ud fra en forventning om en vækst

på 2,5. Nordea Marked har i deres analyse fra oktober 2012, anvendt en vækst i terminaler på 3,5,

hvilket jeg vurderer til at være en anelse høj, selvom det skal medtages, at Chr. Hansen opererer på

forskellige vækstmarkeder.

Budget Terminal år
Omsætningshastigheder: 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E g
Arbejdskapital / salg -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
Anlægskapital / salg 1,45 1,45 1,40 1,40 1,40 1,40
AOH (1/AOH) 1,40 1,40 1,35 1,35 1,35 1,35
FGEAR 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40
MIN/NDA 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Tabel 7.4: Chr. Hansens budgettet omsætningshastigheder

7.2 Opsætning af proformaregnskab

Budgettet og terminalperioden er beregnet ud fra de historiske tal tillagt udviklingen i de vurderede

nøgletal. (De historiske tal fremgår at bilag 15)

Budget Terminal år
Balance : 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E g

Arbejdskapital (41,1) (45,1) (49,6) (54,4) (55,8) (57,2)
Anlægskapital 1.191,6 1.308,7 1.387,9 1.524,6 1.562,7 1.601,8
AKTIVER (NDA) I ALT 1.150,5 1.263,6 1.338,3 1.470,1 1.506,9 1.544,6
NFF 383,5 392,1 415,3 420,0 430,5 441,3
MIN 5,8 6,3 6,7 7,4 7,5 7,7
EK 761,3 865,1 916,3 1.042,7 1.068,8 1.095,5
PASSIVER I ALT 1.150,5 1.263,6 1.338,3 1.470,1 1.506,9 1.544,6

Tabel 7.5: Chr. Hansens budgetterede summeret balance
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Budget Terminal år
Resultatopgørelse : 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E g

Omsætning, Cultures & Enzymes 453,4 494,2 543,6 598,0 657,8
Omsætning, Health & Nutrition 115,9 127,5 142,8 159,9 179,1
Omsætning, Natural Colors 185,3 200,2 216,2 233,5 252,1
Nettoomsætning, i alt 754,6 821,8 902,5 991,3 1.089,0 1.116,2 1.144,1
Driftomkostninger (550,9) (599,9) (658,9) (723,7) (795,0) (837,2)
DOsalg (før skat) 203,7 221,9 243,7 267,7 294,0 279,1
Skatteomkostning (46,2) (49,0) (52,0) (55,1) (58,4) (61,9)
DOsalg (efter skat) 157,5 172,9 191,7 212,6 235,6 217,2
Andet DO (efter skat) 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2
Udsædvanlige poster (3,8) (4,1) (4,5) (5,0) (5,4) (5,6)
DO i alt 201,5 219,4 241,0 264,7 290,8 275,7
Netto finansielle omkostninger (efter skat) (9,1) (9,6) (11,8) (14,5) (14,7) (15,1)
Koncernresultat 192,4 209,8 229,2 250,1 276,1 260,6
MINRES (2,9) (3,1) (3,4) (3,8) (4,1) (3,9)
TI / Nettooverskud til aktionærerne 189,5 206,7 225,8 246,4 271,9 256,7

Tabel 7.6: Chr. Hansens budgetterede resultatopgørelse

Budget Terminal år
Pengestrømsopgørelse : 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E g

DO 201,5 219,4 241,0 264,7 290,8 275,7
Ændring i NDA 133,7 113,0 74,7 131,8 36,8 37,7
FCF 67,8 106,4 166,2 132,8 254,0 238,0

Nettodividende 76,1 102,9 174,6 119,9 245,8 230,0
Gældsfinansiering (8,3) 3,5 (8,4) 12,9 8,2 8,0
Samlet finansiering 67,8 106,4 166,2 132,8 254,0 238,0

Tabel 7.7: Chr. Hansens budgetterede pengestrømsopgørelse

8 Værdiansættelse

Med selve værdiansættelsen er processens tredje og sidste fase nået. Her samles parametre fra de

foregående faser i værdiansættelsen.

8.1 Værdiansættelsesmodeller, Teori

I forbindelse med opgørelse af værdiansættelse af en virksomhed, er der forskellige metoder, alt efter

om opgørelse foretages ud fra værdiansættelse af egenkapitalen eller virksomheden.

Egenkapitalværdi

Egenkapitalværdien repræsenterer aktionærernes forventning til virksomhedsværdi, og der findes tre

diskonteringsmodeller til estimat af egenkapitalværdi. Disse modeller omtales som de direkte

modeller117:

1. Dividendemodellen: tilbagediskonterer virksomhedens cash flow, som udbetales til

aktionærerne som dividende.

2. Cash flow modellen (FCFE): tager udgangspunkt i pengestrømmen fra

driftsaktiviteten med fradrag for, hvad der henføres til investeringsaktiviteterne og

117 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, siderne 35-36
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pengestrømmene til lånegivere. Det tilbageværende frie cash flow er et udtryk for

en maksimal udlodning til aktionærerne.

3. Residualindkomstmodellen: tager udgangspunkt i den bogførte værdi af

egenkapitalen, og tilbagediskonterer nettooverskuddet efter fradrag af

egenkapitalomkostningerne. Egenkapitalomkostninger er et udtryk for aktionærens

alternativafkast, det afkast som fx en investering i en 10-årig statsobligationer i

stedet ville have givet. Residualindkomsten opstår kun i det omfang, at overskuddet

er større end egenkapitalomkostningerne.

Virksomhedsværdi

Virksomhedsværdien måler kapitalværdien af virksomhedens drift uafhængig af hvordan

virksomheden er finansieret. Fordringshaverne er således udover aktionærerne også lånegiverne.

Virksomhedsværdien kan estimeres på grundlag af to diskonteringsmodellen. Disse modeller omtales

som de indirekte modeller118:

1. Cash flow modellen (FCFF): tilbagediskonterer det frie cash flow som nævnt i

FCFE - modellen, men før fradrag af nettopengestrømmen til långivere.

2. Residualindkomstmodellen: tager udgangspunkt i den bogførte værdi på

nettoaktiverne og investeret kapital. Yderligere tilbagediskonteres

residualindkomsten, som her defineres som virksomheden driftsoverskud med

fradrag af kapitalomkostningerne på nettoaktiverne.

Egenkapitalværdi vs. Virksomhedsværdi

De forskellige modeller kan umiddelbart forventes at give forskellige resultater, hvilket imidlertid ikke

er tilfældet. Udgangspunktet for modellerne er dividendemodellen som grundmodel. Forudsætninger

til forventet dividendestrøm, frit cash - flow og bogført værdi plus forventet residualindkomst fører

samlet til egenkapitalværdi uafhængigt, af om der anvendes den direkte eller indirekte model119.

Der er imidlertid forskellige forudsætninger, som afgør hvilken model er mest hensigtsmæssig at

anvende. Dividendemodellen er mest anvendelig i selskaber, der udbetaler dividende som en del af

virksomhedens værdiskabelse. De frie cash - flow modeller er hensigtsmæssige, hvor der er et

indgående kendskab til virksomheden. Disse tager udgangspunkt i virksomhedens pengestrømme,

hvor denne skal opdeles til henholdsvis investerings og driftsaktiviteten. Residualindkomstmodellen

118 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 37
119 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, siderne 46-47
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tager udgangspunkt i årsregnskabets målinger. Det er derfor nødvendigt at have kendskab til

virksomheden regnskabspraksis.

Værdimetodevalg

Frit Cash Flow er valgt ud fra modellens udbredelse blandt anerkendte analysevirksomheder. Den

indirekte metode er valgt benyttet ved brugen af modellen.

Beregning af virksomhedsværdien ved FCFF modellen kan skrive som120:

V
ୈ =

େభ

(ଵାೢ ೌ)భ
+

ிிிమ

(ଵାೢ ೌ)మ
+ … → ∞ 

hvor, NDA0 = er den bogførte værdi af netto driftsaktiver på tidspunktet for værdiansættelsen, FCFFn = er det frie cash flow defineret ved C

– I, hvor C er pengestrømme fra driftsaktiviteten og I er pengestrømme fra investeringsaktiviteten på tidspunkt ”n”, (1+rwacc)
n = er de vægtede

gennemsnitlige kapitalomkostninger.

Fastlæggelse af diskonteringsrenten

Værdiansættelsesmetoden har en afgørende rolle, når diskonteringsfaktoren skal fastlægges. Det er

således en vigtig faktor, om der værdiansættes ud fra den direkte eller indirekte metode. I det

efterfølgende fastsættes denne faktor.

Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger

Ejernes afkastningskrav

Ejernes afkastningskrav afsættes ved hjælp af CAPM beregningsmodellen121 (Capital Asset Pricing

Model), og konkluderer det afkast, som en investor kan forvente af en alternativ investering med

sammen risiko. Afkastningskravet beregnes ud fra følgende formel:

re = rf + β (E(rm) – rf)

hvor, re = ejernes afkastkrav, rf = risikofri rente, β = beta (systematisk risiko, risiko tillæg), E(rm) = forventet afkast ved investering i

markedsporteføljen, E(rm) - rf = markedets risikopræmie.

Risikofri rente

Den risikofrie rente er den forrentning, som en investor ville have fået ved at investere i en risikofri

investering122. I praksis anvendes en rente svarende til den effektive rente på en 10-årig statsobligation,

120 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 43

121 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 50-51
122 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 51
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senest er den danske 10-årige statsobligation fastsat til ca. 1,6%123, hvorimod den amerikansk 10-årige

statsobligation bevæger sig indenfor en 12-måneders periode i niveauet 2-2,5%124. Såfremt

investeringen indsættes på en bankkonto, og indskuddet er fastlåst i en periode optil 4 år, kan der

opnås en rente på 2,5-3,0%125. Herudover er der mulighed for at placere investeringen i

virksomhedsobligationer126, som i Danmark udbydes blandt andet af A.P. Møller-Mærsk A/S, ISS A/S

og Carlsberg A/S, hvor der tilbydes en rente på mellem 3,0-9,0%. Nordea Marked har i deres seneste

analyse fastsat den risikofrie rente til 4,0 %. Det vurderes ud fra ovenstående, at den risikofrie rente

kan fastsættes til 3,5%.

Risikopræmie

Risikopræmien er det rente tillæg, som en investor kræver for at investere i en aktie. PWC127 har

gennem de seneste år analyseret investorernes forventninger til deres estimater til markedets

risikopræmie. I den analyserede periode har dette rentetillæg været i intervallet 4,0% - 7,2%. I den

seneste analyse opgøres den nuværende gennemsnitligt risikopræmie til at være 4,9%.

Estimering af BETA

Investering i aktier er forbundet med en risiko, men denne risiko kan varier alt efter branche. Denne

risiko kompenseres ved tilsvarende højere risikopræmie.

Betaværdierne kan estimeres på grundlag af den historiske samvariation mellem den enkelte akties

afkast og afkastet på aktiemarkedet128, hvilket vil betyde, at der udarbejdes en statistiskanalyse over

aktiens udvikling og denne sammenholdes med markedsudviklingen.

β = 0   Risikofri investering

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

β = 1 Risiko som markedsportefølje

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen

Figur 8.1: Tolkning af betaværdier129

123 http://www.al-bank.dk/default.asp?id=593

124 http://www.al-bank.dk/default.asp?id=595

125 http://www.mybanker.dk/sammenlign/opsparing/opsparingskonto/
126 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/179476/de_fem_varmeste_virksomhedsobligationer.html

127
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf

128 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 52
129 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 53
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I nedenstående figur 8.2130 ses Chr. Hansen aktiens udvikling siden børsintroduktionen dem 3. juni

2010 og frem til den 4. december 2012. Dette er sammenholdt med den gennemsnitlige udvikling for

OMX Copenhagen 20 indekset og OMX Copenhagen Health Care indekse, samt den danske biotek

virksomhed Novozymes A/S. Det fremgår af figuren, at Chr. Hansen ikke i samme omfang er volatil

og følge udviklingen for OMX Copenhagen Health Care indekset og performer bedre end OMX-

Copenhagen 20 og Novozymes A/S.

Figur 8.2: Chr. Hansen udvikling siden børsintroduktionen, sammenholdt med Novozymes A/S, OMX - Copenhagen 20 og

OMX Copenhagen Health Care.

Det vurderes således, at en Beta - værdi for Chr. Hansen ville ligge mellem 0,75 – 1,25. I den seneste

analyse af Nordea Equity Research er der anvendte en Betaværdi på 1,00131, analysen er pr. oktober

2012, med dette som grundlag er der således anvendt en Betaværdi på 1,00.

Estimat af ejernes afkastningskrav

Ud fra CAPM modellen kan afkastningskravet således beregnes.

re = rf + β (E(rm) – rf) => re = 3,5 + (1,00 x 4,9) = 8,40

Nettolånerente

Nettolånerenten er beregnet ud fra nettofinansielle renteomkostninger set i forhold til de

nettofinansielle forpligtigelser. Til anvendelse af beregning af rwacc, anvendes de nettofinansielle

130 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/shareinformation?Instrument=CSE75663
131 Nordea Marked, analyse oktober 2012
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renteomkostninger (efter skat) for årsrapporten 2011/12 (EUR 9,6 mio) og de nettofinansielle

forpligtigelser for 2011/12 (EUR 364,4 mio.), 9,6 x 100 / 364,4 = 2,63%.

Skattesats

Skattesatsen har i analyseperioden været konstant på 25%, hvilket ligeledes er den gældende

skattesats.

Beregning af rWACC

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger132 tager højde for både ejernes og lånegivernes

afkastningskrav. Den generelle formel for beregningen kan udtrykkes som følgende:

௪ݎ =
ܸ
ா

ܸ
ே ݎ�ݔ +

ܸ
ேிி

ܸ
ே ݎ�ݔ

I udtrykket for rWACC, angiver V0
NDA markedsværdien af virksomheden, V0

NFF er markedsværdien af netto finansielle forpligtigelser, V0
E er

markedsværdien af egenkapitalen, re er ejernes afkastningskrav og rg = er de finansielle omkostninger efter skat.

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (rWACC), fastsættes således:

ܚ  =
,

,ૡ
�ૡ,+

,

,ૡ
�, = 6,33

8.2 Værdiansættelsesmodel

Med udgangspunkt i de angivne værdier er kursen på Chr. Hansens aktien nu fastsat ved hjælp af den

valgte model:

-1 -2 -3 -4 -5 -5

Historisk Budget Terminal år
FCFF - modellen : 2011/12A 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E g

DO 201,5 219,4 241,0 264,7 290,8 275,7 275,7
NDA 1.016,8 1.150,5 1.263,6 1.338,3 1.470,1 1.506,9 1.544,6
FCF 67,8 106,4 166,2 132,8 254,0 238,0
KV af FCF 63,7 94,1 138,3 103,9 186,9
Samlet KV af budgetperioden 586,9
Terminalværdi 6.210,1
KV af terminalværdi 4.568,3
Værdi af NDA 5.155,2
Bogført værdi af gæld 364,4
Værdi af egenkapital 4.790,8
Værdi af minoriteter 23,3
Værdi af egenkapital, moder 4.767,5
Eurokurs pr. 4. december 2012 7,4604
Antal aktier 138.034.220
Værdi pr. aktier 34,54 EUR 257,67 DKK

Tabel 8.1: Værdiansættelse efter FCFF modellen

132 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 54
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Værdiansættelsesmodellen viser således at den langsigtede værdi på Chr. Hansen aktien bør være:

257,67 DKK

Hvis denne kurs sammenholdes med Nordea Markeds analyse fra oktober 2012, viser denne en kurs på

175,00 DDK, denne kursværdi er dog på kortsigt, altså inden for 12 måneders periode. Tilsvarende

viser Jyske Marked fra juli 2012 en kortsigtet target kurs på 180,00 DKK

Den reelle markedskurs er pr. 04.12.2012; 187,30 DKK. Der er således tale om en stigning på ca.

38%, dette skal ligeledes ses i lyset af, at aktien siden den blev børsintroduceret i 2010 på nuværende

tidspunkt har fordoblet sin værdi

8.3 Følsomhedsanalyse

Afslutningsvis er gennemført en følsomhedsanalyse for parametrene, rWACC og terminalværdiens

vækstprocent, g.

Følsomhedsanalyse

wacc \ g 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

0,055 271,30 300,48 339,38 393,85 475,55 611,73

0,060 236,74 258,14 285,65 322,34 373,70 450,74

0,063 217,72 235,39 257,67 286,64 325,84 381,83

0,070 186,58 198,98 214,13 233,06 257,41 289,87

0,075 167,82 177,51 189,14 203,35 221,11 243,95

0,080 151,98 159,65 168,72 179,60 192,91 209,54

Tabel 8.2: Viser en følsomhedsanalyse på WACC og Terminalværdi (g)

Af følsomhedsanalysen kan det ses at ved en variation af WACC mellem 0,055 og 0,080 samt en

terminalværdi (g) mellem 1,5 % - 4,0 %, varierer værdien på aktien fra 151,98 DKK til 611,73 DKK.

8.4 Delkonklusion værdiansættelse

Der er ved anvendelse CAPM beregningsmodellen, fastlagt at ejernes kapitalafkastkrav skal være

8,40, og ved at sammenholde denne med lånerenten og den aktuelle skattesats fremkommer at den

vægtede kapitalomkostninger (WACC) skal være 6,33.

Der er i forbindelse med metodevalg, valgt at værdiansættelsen skal beregnes ud fra FCFF-modellen,

der også er kendt som DCF-modellen. Værdiansættelsesmodellen viser at den langsigtede (5 år)

markedsværdi for Chr. Hansen aktien, skal være 257,67 DKK, mod markedsværdi pr. 4. december

2012 på 187,30 DKK.
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Nordea Marked har lavet en tilsvarende analyse i oktober 2012, med tilsvarende

værdiansættelsesmodel, som viser at deres kortsigtede (12 måneder) markedsværdi på Chr. Hansen

aktien skal være 175,00 DKK, og Jyske Marked har i deres analyse fra juli 2012 lavet en target kurs på

180,00 DKK., der ligeledes kortsigtet.

Følsomhedsanalysen viser at der er store udslag, i det omfang der reguleres på den beregnede vægtede

kapitalomkostning og den budgetterede terminalværdi. Ved at ændre på disse forhold, ændre den

beregnede aktiekurs sig i et interval mellem kurs 151,98 DKK til 611,73 DKK.

9 Sammenfatning og konklusion

Chr. Hansen er som følge af deres globale orientering underlagt både national og international

lovgivning, og der stilles strenge krav til branchen for fremstilling af føde- og drikkevarer samt

ingredienser hertil. De lovgivninger, der har største indvirkning, udstedes inden for EU og i USA. I

2008 iværksatte EU dokumentationskrav for sundhedsanprisninger og særlig dokumentation for de

sundhedsgavnlige effekter, et produkt måtte have. Chr. Hansens dokumentation heraf og deres

ansøgning om godkendelse blev afvist af tilsynsmyndigheden EFSA, og som følge af, at EU i maj

2012 har godkendt de ansøgere som EFSA anbefalede, skal Chr. Hansen inden december 2012,

overbevise EFSA om, at deres produkter har sundhedsgavnlige effekter. Såfremt dette ikke ske, kan

Chr. Hansens kunder ikke omtale de sundhedsgavnlige egenskaber på deres produkter, hvilket kan

have negativ betydning for Chr. Hansens afsætning.

Tilsvarende har EU iværksat en revurdering af fødevarefarvestoffer, hvilket forventes at have en

positiv effekt på Chr. Hansen produktion af naturlige farver.

Chr. Hansen skal ligeledes være orienteret mod miljølovgivning og skattelovgivning herunder regler

inden for transfer pricing, Udover de gældende lovgivninger stiller kunder krav om, at Chr. Hansen

skal overholde en række standarder, hvoraf de to væsentligste er ISO 9001 og ISO 22000, der

regulerer fødevaresikkerheden og kvaliteten. For at dette kan opretholdes, er Chr. Hansen nødsaget til

at viderefører væsentlige krav til sine leverandører.

Chr. Hansen er afhængig af den demografiske og økonomiske udvikling og heraf forbrugernes

fødevarevaner. Stigende indkomster, øget privatforbrug og tillid til sundheds- og ernæringsprodukter
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har væsentlig indflydelse på Chr. Hansens afsætning, og i takt med stigende globale levestandarder

stiger ligeledes efterspørgslen på fødevareprodukter af høj kvalitet.

Branchen er præget af høje indtrængningsbarrierer. Det vurderes, at en nyetableret virksomhed skal

være kapitalstærk. Mulige nye konkurrenter kunne være branchens egne kunder, fx Skandinaviens

største mejeri Arla Foods, der gennem en årrække har opbygget sin egen forsknings- og

udviklingsvirksomhed og har indgået strategisk joint venture med andre mejerier, herunder Tysklands

største mejeriselskab. Kundernes forhandlingsstyrke i branchen vurderes ud fra

konkurrenceintensiteten. Inden for Cultures & Enzymes besidder de 3 største ca. 80 % af den globale

markedshandel, hvilket medfører en lav forhandlingsstyrke for branchens kunder. Inden for Health &

Nutrition og Natural Colors er det vurderet, at branchens 4 største producenter besidder en maksimal

andel på 50% af det globale handelsmarked, hvilket giver en lavere konkurrenceintensitet og dermed

en højere forhandlingsstyrke for branchens kunder.

Inden for Cultures & Enzymes er der ikke substituerende produkter, der kan afløse de egenskaber, der

forefindes i fødevarekulturer og mejerienzymer. De substituerende produkter til Human Health er

andre helse- og ernæringsprodukter med tilsvarende egenskaber, hvilket ligeledes gør sig gældende

inden for Animal Health & Nutrition, hvor det er tilsvarende produkter, der optimerer foderoptagelsen

og forbedrer fordøjelsen samt mave- og tarmfloraen på dyr. Substituerende produkter inden for

Natural Colors er syntetiske farvestoffer.

Chr. Hansen orienterer sig bredt med sit produktsortiment og vækststrategier ved at lancere nuværende

produkter på nuværende og nye markeder samt nye produkter på nuværende og nye markeder. Chr.

Hansen er markedsleder på sine 3 kerneområder og har en markedsandel på mellem 15-45%, og i

henhold til Porters konkurrencestrategi vil Chr. Hansen således placere sig som en omkostningsleder.

For at bevare sin markedspositioner har de har gennem de senere år strømlinet deres globale

produktionsstruktur, og med åbning af de seneste produktionsfaciliteter har de en højteknologisk

produktion.

Chr. Hansen største aktiv er deres knowhow, herunder produktprocesser og produktanvendelse og for

at søge mest muligt beskyttelse søges der beskyttelse gennem patentrettigheder og

varemærkeregistreringer.

Chr. Hansen er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække højt kvalificerede medarbejdere, og som

følge af, at Danmark i 2010 blev kåret til at et af de bedste lande i verden inden for fødevareforskning,
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er der grundlag for at kunne tiltrække medarbejdere. Det væsentligste uddannelsesområde for Chr.

Hansen er inden for natur- og biovidenskab, hvor der årligt alene på Københavns Universitet studerer

9.000 unge.

Cultures & Enzymes divisionen leverer årligt en stabil vækst, stigende omsætning og heraf en stabil

cash flow, og vil i henhold til Boston-modellen anses for at være en Cash-cow. Natural Colors har

gennem de senere år haft en høj vækst og en høj markedsandel og ville således efter Boston-modellen

være en Star. Det anses, at Health & Nutrition har stort vækstpotentiale og afledt heraf en øget

markedsandel og divisionen anses som værende et Question mark efter Boston-modellen.

Hovednøgletallene, egenkapitalens forrentning, afkastningsgrad og overskudsgrad, viser, at Chr.

Hansen i den analyserede periode har haft en stabil drift, såfremt der isoleret ses på de 3 seneste

regnskabsår. I perioden 2009/10 til 2011/12 har egenkapitalens forrentning udviklet sig fra 16,90% i

2009/10 til 19,90% i 2011/12. Denne udvikling kan henføres til Chr. Hansens forbedrede

driftsoverskud, hvilket har haft positiv effekt på udviklingen af afkastningsgraden, som har udviklet

sig fra 10,96% i 2009/10 til 13,82% i 2011/12.

En af årsagerne er den forbedrede afkastningsgrad, der kan henføres til et stigende SPREAD, hvilket

betyder, at Chr. Hansen er blevet bedre til at kontrollere deres fremmedkapital, samt at

fremmedkapitalen i den analyserede periode er væsentlig nedbragt, hvilket ligeledes har styrket deres

soliditetsgrad.

Chr. Hansens overskudsgrad udgjorde i 2007/08 23,12% mod 20,11% i 2011/12 og må således antages

at være stabil i den analyserede periode. På trods af en stigende nettoomsætning er Chr. Hansen ikke

blevet bedre til at forbedre bundlinjen i procent. Årsagen hertil er at Chr. Hansen ikke har forbedret

deres evne til at skabe nettoomsætning af den kapital der er bundet i anlægsaktiverne. Aktivernes

omsætningshastighed har i den analyserede periode vist forbedring og har bevæget sig fra 0,45 i

2007/08 til 0,69 i 2011/12. Dette er dog langt fra, hvad deres konkurrenter kan præstere hvor de

gennemsnittelige aktivernes omsætningshastigheder er på 0,75. Den inverse aktivernes omsætnings-

hastighed viser i brancheanalysen, at Chr. Hansen skal investere 1,92 kr. for hver krones omsætning,

hvorimod at dette hos den danske bioscience virksomhed Novozymes A/S kræver en investering på

1,32 kr.

Vækstanalysen viser, at væksten i residualindkomsten i 2011/12 og 2009/10 stammer fra en fordeling

mellem en stigning i egenkapitalens forrentning og ændring af egenkapital, hvorimod væksten i
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2010/11 primært kan henføres til en stigning i egenkapitalen. Yderligt viser vækstanalysen, at

udviklingen i afkastningsgraden i regnskabsårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12 kan henføres til

udvikling afkastningsgradensalg, hvorimod at den i regnskabsårene 2007/08 og 2008/09 er påvirket af

de usædvanlige poster, som kan henføres til valutareguleringer, reguleringer af sikringsinstrumenter

og værdireguleringer samt salg af ophørte aktiviteter.

Væksten i egenkapitalen viser, at ændring i salget og ændring i de netto finansielle forpligtelser havde

en positiv indflydelse på egenkapitalen, hvorimod at ændringen i driftsaktiviteterne havde en negativ

påvirkning på egenkapitalvæksten.

Værdiansættelsen er beregnet ud fra Cash Flow modellen og viser at den langsigtede (5 år)

markedsværdi for Chr. Hansen aktien skal være 257,67 DKK mod en markedsværdi pr. 4. december

2012 på 187,30 DKK. Nordea Marked har lavet en tilsvarende analyse i oktober 2012, med tilsvarende

værdiansættelsesmodel, hvilket viser at deres kortsigtede (12 måneder) markedsværdi på Chr. Hansen

aktien skal være 175,00 DKK, og hvor Jyske Markedsanalyse viste en tilsvarende kortsigtede target

kurs på 180,00 DKK.

Følsomhedsanalysen viser, at der er store udslag i det omfang der reguleres på den beregnede vægtede

kapitalomkostning og den budgetterede terminalværdi. Ved at ændre på disse forhold, ændrer den

beregnede aktiekurs sig i intervallet mellem kurs 151,98 DKK og 611,73 DKK.
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10.1 Ordliste

Annatto – En naturlige orange farve, som udvindes fra frø fra Bixa orellana eller Achiote træet.

Anthocyanin – Et pink-rødt-violet plantepigment, som anvendes i alle fødevareapplikationer.

Bakteriestamme – Undergrupper af bakteriearter, som afviger fra andre bakterier.

Betacaroten – Et gult-orange stof, der findes i naturen fx i gulerødder.

Bioscience – Levende organismers funktioner eller problemer.

Cochenille – Et insekt, hvorfra den orange farve carminsyre udvindes.

Diacetyl – Stof der dufter og giver smag af smør.

Direct vat set (DVS) – Koncentreret kultur, der tilsættes direkte i ostekarret.

Enzym – biomolekyler, der katalyserer (dvs. forøger hastigheden af) kemiske reaktioner.

Næsten alle enzymer er proteiner.

Koagulant teknologi – Teknologi, hvor enzymerne kløver mælkeproteinet, der fører til dannelse

af et opløseligt kompleks, som bruges til at fremstille ost.

Kultur – Dyrkning af mikroorganismer i særlige næringsmedie.

Nutraceutical – Sammenskrevet som Nutrition og er et farmaceutisk udtryk, for at et kosttilskud

eller fødevarer har sammen egenskaber som et lægemiddel.

Osteløbe – Naturlige enzymer i pattedyrsmaver for, at kunne fordøje modermælken.

Probiotika – Levende organismer, som, når de gives i tilstrækkelige mængder er

sundhedsfremmende for modtager.

Starter-kultur – Mikrobiologiske kulturer, som tilsættes for at igangsætte fermenteringen.

Tarmflora – Mikroorganismer, som lever i fordøjelseskanal.

Valleprotein – Et protein, der forefindes i komælk, og er et overskudsprodukt i

ostefremstillingen.

Vaginalflora – Bakterier i vaginalregionen, der producerer mælkesyre for at forebygge

gærinfektioner.
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10.2 Sideoptælling

Jf. kandidatafhandlingens vejledning, må kandidatafhandlingen fylde max. 80 normal sider ekskl.

forside, forfattererklæring, litteratur- og kildefortegnelse samt bilag, denne begrænsning er ved 1

studerende.

En normal side har karakter af 2.275 satsenheder pr. side, svarende til 65 tegn pr. linje og 35 linjer pr.

side inkl. mellemrum. Sideopsætning skal have en margen på mindst 3 cm i top og bund og mindst 2

cm i hver side. Der er til denne afhandling udover det nævnte, anvendt en venstre margen på 3 cm.

Tabeller, figurer, illustrationer og lignende tæller ikke med i antal anslag, men berettiger ikke til at

overskride det fastsatte maksimale sidetal på 80 sider.

Ved optælling af denne kandidatafhandling, når der ses bort fra ovenstående nævnte herunder diverse

figur og tabeller.

Er der samlet 154.964 satsenheder inkl. mellemrum, hvilket er svarende til 68,12 normal side.

Kandidatafhandlingen fylder jf. ovenstående 80 sider, svarende til gennemsnit 1.937 antal

satsenheder inkl. mellemrum pr. side.
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11 Bilag (Oversigt)

Bilag 1 - side 88: Oversigt over tilknyttede virksomheder

Bilag 2 - side 89: Den officielle og reformuleret egenkapital

Bilag 3 - side 90: Den officielle balance, aktiver
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Bilag 1: Oversigt over tilknyttede virksomheder

Selskab Land Ejerandel Produktion Salg Øvrig

Chr. Hansen Argentina S.A.I.C. Argentina 100,00% X X

Paprika S.A. Argentina 70,00% X

Batch S.A. * Argentina 99,00% X

Chr. Hansen Pty Ltd Australien 100,00% X X

Hale-Bopp Australia Pty Ltd Australien 100,00% X

Chr. Hansen Ind. E Com. Ltda. Brasilien 100,00% X X

Chr. Hansen Ltd Canada 100,00% X

Urex Biotech ULC Canada 100,00% X

Urex Biotech Inc. Canada 100,00% X

Chr. Hansen (Tianjin) Food Ingredients CO. Ltd Kina 100,00% X X

Chr. Hansen (Beijing) Trading company, Ltd Kina 100,00% X

Chr. Hansen Colombia S.A. Colombia 99.99% X

Chr. Hansen Czech Republic s.r.o. Tjekkiet 100,00% X X

Chr. Hansen A/S Danmark 100,00% X X X

Chr. Hansen Properties A/S Danmark 100,00% X

Chr. Hansen France SAS Frankrig 100,00% X X

Biostar GmbH Tyskland 100,00% X

Chr. Hansen GmbH Tyskland 100,00% X X

Halley GmbH Tyskland 100,00% X

Hansen Hellas ABEE Grækenland 100,00% X

Chr. Hansen India Pvt. Ltd Indien 99,60% X

Chr. Hansen Ireland Ltd Irland 100,00% X

Chr. Hansen Italia S.p.A. Italien 100,00% X X

Chr. Hansen Japan Co. Ltd. Japan 100,00% X

Chr. Hansen Malaysia SDN. BHD. Malaysia 100,00% X

Chr. Hansen de Mexico S.A. de C.V. Mexico 100,00% X X

Chr. Hansen Corporativa S.A. de C.V. Mexico 100,00% X

Chr. Hansen Centroamérica S.A. Panama 100,00% X

Chr. Hansen S.A. Peru 100,00% X X

Chr. Hansen Polen Sp z o.o. Polen 100,00% X

Chr. Hansen S.R.L. Rumænien 100,00% X

Chr. Hansen LLC Rusland 100,00% X

Chr. Hansen Singapore Pte Ltd. Singapore 100,00% X

Chr. Hansen, S.L. Spanien 100,00% X

Chr. Hansen AB Sverige 100,00% X

Chr. Hansen Sweden AB Sverige 100,00% X

Peyma Chr. Hansen´s A.S. Tyrkiet 50,00% X X

Chr. Hansen Ukraine LLC Ukraine 100,00% X

Chr. Hansen Middel East FZCO Dubai 100,00% X

Chr. Hansen (UK) Ltd UK 99,99% X

Chr. Hansen Inc. USA 100,00% X X

* under likvidation

Kilde: Chr. Hansen Årsrapport 2011/12, side 72
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Bilag 2: Den officielle og reformuleret egenkapital

OFFICIELLE EGENKAPITALOPGØRELSE

EUR millioner Aktie Egne Valutakurs Sikring af Overført Kapital og Minoritets- Egenkapital

kapital aktier reguleringer fremtidige overskud reserver interesser i alt

pengestrømme i alt

Egenkapital pr. 1. september 2007 135,4 - -8,4 - -47,7 79,2 2,7 81,9

Effekt af ændret regnskabspraksis - - 1,7 - -1,7 - - -

Justeret primo balance

1. september 2007 135,4 - -6,7 - -49,5 79,2 2,7 81,9

Årets totale indkomst jf. opgørelse -0,2 - -0,1 - 42,6 42,4 1,3 43,7

Aktiebaseret vederlæggelse - - - - 0,2 0,2 - 0,2

Udbytte - - - - - - -0,7 -0,7

Egenkapital pr. 1. september 2008 135,2 - -6,8 - -6,6 121,8 3,4 125,1

Årets totale indkomst jf. opgørelse 0,3 - -11,8 - -19,5 -31,0 0,5 -30,4

Aktiebaseret vederlæggelse - - - - 0,2 0,2 - 0,2

Udbytte - - - - - - -1,1 -1,1

Egenkapital pr. 1. september 2009 135,5 - -18,6 - -25,9 91,0 2,8 93,8

Kapitalforhøjelse 50,0 - - - 400,0 450,0 - 450,0

IPO-relaterede omkostninger - - - - -18,6 -18,6 - -18,6

Kapitaltilskud - - - - 15,6 15,6 - 15,6

Køb af egne aktier - -35,0 - - - -35,0 - -35,0

Årets totale indkomst jf. opgørelse -0,1 - 21,3 -1,2 17,8 37,8 1,6 39,4

Aktiebaseret vederlæggelse - - - - 1,2 1,2 1,2

Udbytte - - - - - - -0,7 -0,7

Egenkapital pr. 1. september 2010 185,4 -35,0 2,7 -1,2 390,1 542,0 3,7 545,7

Årets totale indkomst jf. opgørelse -0,1 - -8,8 -0,4 116,7 107,4 0,7 108,1

Aktiebaseret vederlæggelse - - - - 2,8 2,8 - 2,8

Udbytte - - - - -11,6 -11,6 -0,7 -12,3

Egenkapital pr. 1. september 2011 185,3 -35,0 -6,1 -1,6 498,0 640,6 3,7 644,3

Årets totale indkomst jf. opgørelse - - 3,6 -4,0 129,3 128,9 2,4 131,3

Køb af egne aktier* - -53,3 - - - -53,3 - -53,3

Aktiebaseret vederlæggelse - - - - 3,8 3,8 - 3,8

Udbytte - - - - -64,9 -64,9 -0,6 -65,5

Egenkapital pr. 31. august 2012 185,3 -88,3 -2,5 -5,6 566,2 655,1 5,5 660,6

* Heraf er EUR 52,0 millioner købt i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet.

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret 2011/12, udgør 0,39 EUR (2,90 DKK) pr. aktie svarende til

EUR 51,7 millioner.

REFORMULERET EGENKAPITAL

EUR millioner 2011/2012 2010/11 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Saldo primo 640,6 542,0 91,0 121,8 79,2

Kapitalforhøjelse 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0

Valutakursreguleringer 0,0 (0,1) (0,1) 0,3 0,2

Kapitaltilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IPO-relateret omkostninger, (Initial Public Offering) 0,0 0,0 (18,6) 0,0 0,0

Køb/salg af egne aktier (53,3) 0,0 (35,0) 0,0 0,0

Betalt udbytte (64,9) (11,6) 0,0 0,0 0,0

Transaktioner med ejerne TE: TE (118,2) (11,7) 396,3 0,3 0,2

Årets resultat 129,3 116,7 17,8 (19,5) 42,6

Valutakursreguleringer 3,6 (8,8) 21,3 (11,8) (0,4)

Kapitaltilskud 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0

Værdireguleringer, sikringsinstrumenter (5,4) (0,6) (1,5) 0,0 0,0

Skat af egenkapitalbevægelser 1,4 0,2 0,3 0,0 0,0

Totalindkomst TI: TI 128,9 107,5 53,5 (31,3) 42,2

Aktiebaseret vederlæggelse 3,8 3,8 2,8 2,8 1,2 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Saldo ultimo 655,1 640,6 542,0 91,0 121,8

Årets resultat ifm. resultatopgørelsen 129,3 116,7 17,8 (19,5) 42,6

Totalindkomst 128,9 107,5 53,5 (31,3) 42,2

Anden totalindkomst - overføres til resultatopgørelse (0,4) (9,2) 35,7 (11,8) (0,4)
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Bilag 3: Den officielle balance, aktiver

OFFICIELLE BALANCE

Koncern

EUR millioner
Note* 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle aktiver 12,13 815,2 803,9 815,8 788,3 784,6 748,1
Materielle aktiver 14 260,3 244,1 258,5 263,8 276,2 281,5
Udskudt skat 22 7,4 7,7 2,2 4,8 5,1 19,2
Anlægsaktiver i alt 1.082,9 1.055,7 1.076,5 1.056,9 1.065,9 1.048,9

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 15 83,2 78,1 75,3 56,8 65,2 58,0
Tilgodehavende fra salg 16 86,7 85,6 82,9 70,8 75,8 70,9
Tilgodehavende skat 5,1 2,3 6,7 2,3 2,9 2,6
Andre tilgodehavender 17 17,8 7,6 8,2 6,7 17,0 11,7
Periodeafgrænsningsposter 18 6,7 5,3 5,7 4,3 4,7 4,4
Aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
Likvide beholdninger 19 60,5 118,1 61,0 80,3 82,6 33,8
Omsætningsaktiver i alt 260,0 297,0 239,8 221,3 255,8 181,4

Tilgodehavende vedrørende ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 6,7

AKTIVER I ALT 1.342,9 1.352,7 1.316,3 1.278,6 1.324,4 1.236,9

* Der henvises til noten i den officielle Årsrapport for 2011/12
** Regnskabstal for 2006/07, 2007/08 og 2008/09, er omregnet til EUR millioner.
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Bilag 4: Den officielle balance, passiver

OFFICIELLE BALANCE

Koncern

EUR millioner
Note* 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 20 185,3 185,3 185,4 135,5 135,2 135,4
Reserver 469,8 455,3 356,6 -44,4 -13,4 -56,2
Egenkapital for aktionærer i Chr. Hansen A/S 655,1 640,6 542,0 91,0 121,8 79,2
Minoritetsinteresser 5,5 3,7 3,7 2,8 3,4 2,7
Egenkapital i alt 660,6 644,3 545,7 93,8 125,1 81,9

Langfristede gældsforpligtelser
Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser 21 5,1 5,2 5,4 5,6 5,7 5,8
Udskudte skatteforpligtelser 22 69,2 69,2 71,3 66,6 66,4 60,3
Hensatte forpligtelser 23 1,4 1,2 2,8 0,9 0,9 0,3
Gæld til kreditinstitutter 24 384,3 434,9 523,9 856,8 894,3 887,8
Selskabsskat 14,5 16,0 8,9 14,1 0,0 0,0
Gæld til moderselskabet 0,0 0,0 0,0 87,0 79,1 77,9
Øvrige langfristede gældsforpligtelser 1,7 2,3 2,3 2,6 0,0 0,0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 476,2 528,8 614,6 1.033,6 1.046,4 1.032,0

Kortfristede gældsforpligtelser
Hensatte forpligtelser 23 1,0 1,0 0,8 1,3 0,9 1,6
Gæld til kreditinstitutter 24 40,1 30,7 11,6 38,2 52,7 30,6
Forudbetalinger fra kunder 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4
Gæld til leverandører 71,1 66,2 64,6 49,8 50,7 49,3
Selskabsskat 35,5 34,8 26,3 4,5 8,3 7,1
Andre gældsforpligtelser 25 58,2 46,5 52,5 57,3 33,2 34,1
Gæld vedrørende ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
Kortfristede forpligtelser i alt 206,1 179,6 156,0 151,2 152,9 123,1

Forpligtelser i alt 682,3 708,4 770,6 1.184,8 1.199,3 1.155,1

PASSIVER I ALT 1.342,9 1.352,7 1.316,3 1.278,6 1.324,4 1.236,9

* Der henvises til noten i den officielle Årsrapport for 2011/12
** Regnskabstal for 2006/07, 2007/08 og 2008/09, er omregnet til EUR millioner.
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Bilag 5: Den reformuleret balance

REFORMULERET BALANCE

Koncern

EUR. millioner
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Kernedriftsaktiver (DA)
Immaterielle aktiver 815,2 803,9 815,8 788,2 784,6 748,1
Materielle aktiver 260,3 244,1 258,5 263,8 276,2 281,5
Udskudt skat 7,4 7,7 2,2 4,8 5,1 19,2
Varebeholdninger 83,2 78,1 75,3 56,8 65,2 58,0
Tilgodehavende i alt 109,6 95,5 97,8 79,9 95,7 85,1
Periodeafgrænsningsaktiver 6,7 5,3 5,7 4,3 4,7 4,4
Driftslikviditet, 1% af nettoomsætning 7,0 6,4 5,8 5,1 4,8 4,4
Kernedriftsaktiver (DA) i alt 1.289,4 1.241,0 1.261,1 1.202,9 1.236,3 1.200,8

Driftsforpligtelser (DF)
Pensioner og lignende forpligtigelser 5,1 5,2 5,4 5,6 5,7 5,8
Udskudt skat 69,2 69,2 71,3 66,6 66,4 60,3
Hensatte forpligtigelser 2,4 2,2 3,6 2,2 1,8 1,9
Anden gæld 58,2 46,5 52,5 57,3 33,2 34,1
Leverandørgæld 71,1 66,2 64,6 49,8 50,7 49,3
Selskabsskat 50,0 50,8 35,2 18,6 8,3 7,1
Forudbetalinger fra kunder 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4
Gæld vedrørende ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
Driftsforpligtelser (DF) i alt 256,2 240,5 232,8 200,2 173,2 158,8

Kerne netto driftsaktiver (Kerne NDA) i alt 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.002,7 1.063,2 1.042,0

Ikke-kernedriftsaktiver (IKDA)
Aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
Tilgodehavende vedr. aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 6,7
Ikke-kernedriftsaktiver (IKDA) i alt 0,0 0,0 0,0 0,5 10,3 6,7

Netto driftsaktiver (NDA) i alt 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.003,2 1.073,5 1.048,7

Finansielle forpligtelser (FF)
Gæld til kreditinstitutter – langfristet 384,3 434,9 523,9 856,8 894,3 887,8
Gæld til moderselskabet 0,0 0,0 0,0 87,0 79,1 77,9
Øvrige langfristede gældsforpligtelser 1,7 2,3 2,3 2,6 0,0 0,0
Gæld til kreditinstitutter - kortfristet 40,1 30,7 11,6 38,2 52,7 30,6
Finansielle forpligtelser (FF) i alt 426,1 467,9 537,8 984,6 1.026,2 996,3

Finansielle aktier (FA)
Likvide beholdninger (ekskl. driftslikviditet 1 %) 53,5 111,7 55,2 75,2 77,8 29,4
Finansielle aktier (FA) i alt 53,5 111,7 55,2 75,2 77,8 29,4

Netto finansielle forpligtelser (NFF) i alt 372,6 356,2 482,6 909,5 948,4 966,9

Minoritetsinteresser 5,5 3,7 3,7 2,8 3,4 2,7
Egenkapital 655,1 640,6 542,0 91,0 121,8 79,2
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 660,6 644,3 545,7 93,8 125,1 81,9
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Bilag 6: Den reformuleret balance, summarisk

REFORMULERET BALANCE, SUMMARISK

Koncern

EUR. millioner
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

AKTIVER
Kernedriftsaktiver, DA 1.289,4 1.241,0 1.261,1 1.202,9 1.236,3 1.200,8
Driftsforpligtelser, DF 256,2 240,5 232,8 200,2 173,2 158,8
Kernenettodriftsaktiver, Kerne NDA (DA-DF) 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.002,7 1.063,2 1.042,0

Ikke-kernedriftsaktiver, IKDA 0,0 0,0 0,0 0,5 10,3 6,7
Nettodriftsaktiver, NDA (Kerne NDA + IKDA) 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.003,2 1.073,5 1.048,7

AKTIVER I ALT 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.003,2 1.073,5 1.048,7

PASSIVER
Finansielle forpligtelser, FF 426,1 467,9 537,8 984,6 1.026,2 996,3
Finansielle aktiver, FA 53,5 111,7 55,2 75,2 77,8 29,4
Nettofinansielle forpligtelser, NFF (FF-FA) 372,6 356,2 482,6 909,5 948,4 966,9

Minoritetsinteresser, MIN 5,5 3,7 3,7 2,8 3,4 2,7
Egenkapital, EK 655,1 640,6 542,0 91,0 121,8 79,2
Egenkapital i alt 660,6 644,3 545,7 93,8 125,1 81,9

PASSIVER I ALT 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.003,2 1.073,5 1.048,7



Strategisk analyse og værdiansættelse af Chr. Hansen Holding A/S CBS 2013

94

Bilag 7: Den reformuleret balance - gennemsnitlig

REFORMULERET BALANCE - GENNEMSNITLIG

Koncern

EUR. millioner
2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Kernedriftsaktiver (DA)
Immaterielle aktiver 809,6 809,9 802,0 786,4 766,4
Materielle aktiver 252,2 251,3 261,1 270,0 278,9
Udskudt skat 7,6 5,0 3,5 4,9 12,1
Varebeholdninger 80,7 76,7 66,1 61,0 61,6
Tilgodehavende i alt 102,6 96,7 88,8 87,8 90,4
Periodeafgrænsningsaktiver 6,0 5,5 5,0 4,5 4,6
Driftslikviditet, 1% af nettoomsætning 6,7 6,1 5,4 4,9 4,6
Kernedriftsaktiver (DA) i alt 1.265,2 1.251,0 1.232,0 1.219,6 1.218,6

Driftsforpligtelser (DF)
Pensioner og lignende forpligtigelser 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7
Udskudt skat 69,2 70,3 68,9 66,5 63,3
Hensatte forpligtigelser 2,3 2,9 2,9 2,0 1,8
Anden gæld 52,4 49,5 54,9 45,3 33,7
Leverandørgæld 68,7 65,4 57,2 50,2 50,0
Selskabsskat 50,4 43,0 26,9 13,4 7,7
Forudbetalinger fra kunder 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3
Gæld vedrørende ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5
Driftsforpligtelser (DF) i alt 248,4 236,7 216,5 186,7 166,0

Kernenettodriftsaktiver (Kerne NDA) i alt 1.016,8 1.014,4 1.015,5 1.033,0 1.052,6

Ikke-kernedriftsaktiver (IKDA)
Aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 3,9 3,8
Tilgodehavende vedr. aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,2 1,6 4,7
Ikke-kernedriftsaktiver (IKDA) i alt 0,0 0,0 0,2 5,5 8,5

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 1.016,8 1.014,4 1.015,7 1.038,4 1.061,1

Finansielle forpligtelser (FF)
Gæld til kreditinstitutter - langfristet 409,6 479,4 690,4 875,6 891,1
Gæld til moderselskabet 0,0 0,0 43,5 83,0 78,5
Øvrige langfristede gældsforpligtelser 2,0 2,3 2,5 1,3 0,0
Gæld til kreditinstitutter - kortfristet 35,4 21,2 24,9 45,5 41,7
Finansielle forpligtelser (FF) i alt 447,0 502,9 761,2 1.005,4 1.011,2

Finansielle aktier (FA)
Værdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvide beholdninger (ekskl. driftslikviditet 1 %) 82,6 83,5 65,2 76,5 53,6
Finansielle aktier (FA) i alt 82,6 83,5 65,2 76,5 53,6

Nettofinansielle forpligtelser (NFF) i alt 364,4 419,4 696,0 928,9 957,6

Minoritetsinteresser 4,6 3,7 3,2 3,1 3,0
Egenkapital 647,9 591,3 316,5 106,4 100,5
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 652,5 595,0 319,7 109,5 103,5
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Bilag 8: Den reformuleret balance, summarisk - gennemsnitlig

REFORMULERET BALANCE, SUMMARISK – GENNEMSNITLIG

Koncern

EUR. millioner
2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

AKTIVER
Kernedriftsaktiver, DA 1.265,2 1.251,0 1.232,0 1.219,6 1.218,6
Driftsforpligtelser, DF 248,4 236,7 216,5 186,7 166,0
Kerne nettodriftsaktiver, Kerne NDA (DA-DF) 1.016,8 1.014,4 1.015,5 1.033,0 1.052,6
Ikke-kernedriftsaktiver, IKDA 0,0 0,0 0,2 5,5 8,5
Nettodriftsaktiver, NDA (Kerne NDA + IKDA) 1.016,8 1.014,4 1.015,7 1.038,4 1.061,1
AKTIVER I ALT 1.016,8 1.014,4 1.015,7 1.038,4 1.061,1
PASSIVER
Finansielle forpligtelser, FF 447,0 502,9 761,2 1.005,4 1.011,2
Finansielle aktiver, FA 82,6 83,5 65,2 76,5 53,6
Netto finansielle forpligtelser, NFF (FF-FA) 364,4 419,4 696,0 928,9 957,6
Minoritetsinteresser, MIN 4,6 3,7 3,2 3,1 3,0
Egenkapital, EK 647,9 591,3 316,5 106,4 100,5
Egenkapital i alt 652,5 595,0 319,7 109,5 103,5
PASSIVER I ALT 1.016,8 1.014,4 1.015,7 1.038,4 1.061,1
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Bilag 9: Den officielle resultatopgørelse

OFFICIELLE RESULTATOPGØRELSE

Koncern

EUR millioner

Note* 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Omsætning 3 698,7 635,6 575,5 511,2 476,7

Produktionsomkostninger 4,5 -339,1 -326,9 -290,4 -269,1 -247,8

Bruttoresultat 359,6 308,7 285,1 242,1 229,0

Forsknings- og udviklingsomkostninger 4,5 -35,7 -28,2 -25,0 -22,5 -22,1

Salgs- og markedsføringsomkostninger 4,5 -89,6 -78,9 -73,1 -66,0 -65,4

Administrationsomkostninger 4,5,6 -51,6 -46,1 -44,4 -41,4 -39,5

Andre driftsindtægter 4,2 4,2 1,6 2,0 2,5

Andre driftsomkostninger -1,9 -0,5 -0,9 -0,3 -1,0

Resultat af primær drift før særlige poster 185,0 159,2 143,3 113,9 103,5

Særlige poster 0,0 0,0 -24,2 -4,5 -7,5

Resultat af primær drift (EBIT) 185,0 159,2 119,1 109,4 96,0

Finansielle indtægter 7 32,4 37,6 38,7 9,5 30,8

Finansielle omkostninger 8 -45,1 -48,5 -105,7 -116,0 -102,0

Resultat før skat 172,3 148,3 52,1 2,9 24,8

Selskabsskat 9 -41,0 -34,1 -32,4 -18,8 -17,3

Resultat for ophørte aktiviteter 10 0,0 4,4 -0,5 -2,4 36,3

Koncernresultat 131,3 118,6 19,2 -18,3 43,8

Heraf:

Minoritetsinteresser 2,0 1,9 1,4 1,2 1,2

Årets resultat - Aktionærer i Chr. Hansen Holding A/S 129,3 116,7 17,8 -19,5 42,6

Resultat pr. aktie 11 0,96 0,86 0,16 -0,19 0,42

Resultat pr. aktie, udvandet 11 0,95 0,86 0,16 -0,19 0,42

* Der henvises til noten i den officielle Årsrapport for 2011/12

** Regnskabstal for 2006/07, 2007/08 og 2008/09, er omregnet til EUR millioner.
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Bilag 9: Officielle resultatopgørelse, fortsat

Note 1 Finansielle indtægter 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Renteindtægter 0,8 1,0 0,5 1,3 3,0
Gevinster vedrørende afledte finansielle instrumenter 0,0 0,0 16,7 1,0 9,0
Valutakursgevinster 30,4 23,8 21,4 5,6 17,6
Valutakursgevinster på afledte finansielle instrumenter 1,2 2,1 0,1 0,0 0,0
Valutakursgevinster på afledte finansielle instrumenter overført fra
anden Totalindkomst 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0
Finansielle indtægter i øvrigt 0,0 0,0 0,0 1,6 1,3

32,4 37,6 38,7 9,5 30,8

Note 2 Finansielle omkostninger 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Renteudgifter -13,2 -14,8 -53,5 -58,9 -78,5
Låneomkostninger relateret til anlægsaktiver under opførelse 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab vedrørende afledte finansielle instrumenter 0,0 0,0 -1,0 -29,0 -0,1
Valutakurstab -27,5 -25,7 -27,9 -15,4 -8,4
Valutakurstab på afledte finansielle instrumenter -4,0 -0,9 -1,1 0,0 0,0
Valutakurstab på afledte finansielle instrumenter overfør fra anden
Totalindkomst 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0
Renteomkostninger på lån til moderselskab 0,0 0,0 -6,6 -7,9 -10,2
Finansielle omkostninger i øvrigt inklusiv amortiserede omkostninger -2,0 -1,7 -15,6 -4,8 -4,7

-45,1 -48,5 -105,7 -116,0 -102,0
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Bilag 10: Den reformuleret resultatopgørelse

REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE

Koncern

EUR. millioner

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Omsætning, Cultures & Enzymes 419,8 378,8 356,2 331,1 311,6

Omsætning, Health & Nutrition 107,3 90,9 78,8 68,6 55,8

Omsætning, Natural Colors 171,6 165,9 140,5 111,5 109,3

Produktionsomkostninger -313,5 -302,9 -265,6 -245,9 -227,4

Bruttofortjeneste 385,2 332,7 309,9 265,3 249,3

Forsknings- og udviklingsomkostninger -25,8 -23,9 -21,8 -20,3 -20,4

Salgs- og markedsføringsomkostninger -79,0 -68,4 -62,6 -55,5 -55,5

Administrationsomkostninger -47,2 -42,4 -40,1 -36,8 -34,0

Af- og nedskrivninger -50,5 -42,5 -42,8 -40,5 -37,5

Driftsoverskud fra salg, før skat 182,7 155,5 142,6 112,1 102,0

Skat heraf -41,0 -34,1 -32,4 -18,8 -17,3

+ Skattefordel -3,2 -3,9 -18,8 -17,2 -22,3

- Skat allokeret til andet driftsoverskud 0,6 0,9 0,2 0,4 0,4

= Skat på driftsoverskud fra salg -43,6 -37,1 -51,0 -35,6 -39,2

Driftsoverskud fra salg efter skat 139,1 118,5 91,6 76,6 62,8

Andre driftsindtægter 4,2 4,2 1,6 2,0 2,5

Andre driftsomkostninger -1,9 -0,5 -0,9 -0,3 -1,0

Anden driftsaktivitet i alt 2,3 3,7 0,7 1,8 1,5

Skat herpå -0,6 -0,9 -0,2 -0,4 -0,4

Driftsoverskud fra andre poster efter skat 1,7 2,8 0,5 1,3 1,1

Valutakurstab, finansielle instrumenter -4,0 -6,3 -2,1 -29,1 -0,1

Valutakursgevinst, finansielle instrumenter 1,2 12,8 16,8 1,0 8,9

Værdireguleringer, sikringsinstrumenter, Dirty-surplus, jf. reformuleret egenkapital -4,0 -0,4 -1,2 0,0 0,0

Valutakursgevinst, fra drift 30,4 23,8 21,4 5,6 17,6

Valutakurstab, fra drift -27,5 -25,7 -27,9 -15,4 -8,5

Valutakursreguleringer, Dirty-surplus, jf. reformuleret egenkapital 3,6 -8,8 21,3 -11,8 -0,4

Ophørte aktiviteter 0,0 4,8 -0,5 -2,4 36,7

Af- og nedskrivninger (ophørte aktiviteter) 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,4

Kapitaltilskud, Dirty-surplus, jf. reformuleret egenkapital 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0

Særlige poster 0,0 0,0 -24,2 -4,5 -7,5

Andet driftsoverskud (efter skat) 1,4 2,6 19,7 -55,2 47,4

Totalindkomst fra driften (efter skat) 140,5 121,0 111,3 21,3 110,2

Finansielle indtægter 0,8 1,0 0,5 2,9 4,3

Finansielle omkostninger -13,6 -16,5 -75,7 -71,5 -93,4

Netto renteomkostninger før skat -12,8 -15,5 -75,2 -68,6 -89,1

-Skattefordel 3,2 3,9 18,8 17,2 22,3

Netto renteomkostninger efter skat -9,6 -11,6 -56,4 -51,5 -66,8

Totalindkomst før minoritetsinteresser 130,9 109,4 54,9 -30,1 43,4

Minoritetsinteresser -2,0 -1,9 -1,4 -1,2 -1,2

Totalindkomst 128,9 107,5 53,5 -31,3 42,2

Selskabsskatteprocent 25% 25% 25% 25% 25%
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Bilag 10: Den reformuleret resultatopgørelse, fortsat

REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE,
AFSTEMNINGER

Afstemning af totalindkomst 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Årets resultat officielt 129,3 116,7 17,8 -19,5 42,6
Dirty-surplus, jf. reformuleret egenkapital -0,4 -9,2 35,7 -11,8 -0,4
Totalindkomst 128,9 107,5 53,5 -31,3 42,2

Afvigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afstemning af finansielle poster netto 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Netto renteomkostninger før skat -12,8 -15,5 -75,2 -68,6 -89,1
Valutakurstab, finansielle instrumenter -4,0 -6,3 -2,1 -29,1 -0,1
Valutakursgevinst, finansielle instrumenter 1,2 12,8 16,8 1,0 8,9
Valutakurstab, fra drift -27,5 -25,7 -27,9 -15,4 -8,5
Valutakursgevinst, fra drift 30,4 23,8 21,4 5,6 17,6
Finansielle poster netto -12,7 -10,9 -67,0 -106,5 -71,2

Poster jf. officiel resultatopgørelse
Finansielle indtægter 32,4 37,6 38,7 9,5 30,8
Finansielle omkostninger -45,1 -48,5 -105,7 -116,0 -102,0
I alt -12,7 -10,9 -67,0 -106,5 -71,2

Afvigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afstemning af skat 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Skatten af driftsoverskud fra salg -43,6 -37,1 -51,0 -35,6 -39,2
Skatten af andet driftsoverskud -0,6 -0,9 -0,2 -0,4 -0,4
Skatten af finansielle poster 3,2 3,9 18,8 17,2 22,3
Skatten i alt -41,0 -34,1 -32,4 -18,8 -17,3

Skatten, Jf. officielle årsrapport -41,0 -34,1 -32,4 -18,8 -17,3

Afvigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afstemning af særlige poster 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Produktionsomkostninger 0,0 0,0 -1,7 -0,9 -4,0
Salgs- og distributionsomkostninger 0,0 0,0 -1,1 -4,3 -2,0
Administrationsomkostninger 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Bonus til medarbejdere samt fratrædelsesgodtgørelse 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0
Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0
Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 -1,3 -2,7 -1,4
Goodwillnedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Særlige poster i alt 0,0 0,0 -24,2 -4,5 -7,5

Særlige poster, Jf. officielle årsrapport note 6 0,0 0,0 -24,2 -4,5 -7,5

Afvigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bilag 11: Den reformuleret resultatopgørelse, CORE

REFORMULERET RESULTATOPGRØELSE - IDENTIFIKATION AF CORE
DRIFTOVERSKUD

Koncern
EUR. millioner

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Core driftsoverskud
Core nettoomsætning 698,7 635,6 575,5 511,2 476,7
Core driftsomkostninger -516,0 -480,1 -432,9 -399,1 -374,7
Core driftsoverskud fra salg (før skat) 182,7 155,5 142,6 112,1 102,0

Skat herpå -43,6 -37,1 -51,0 -35,6 -39,2

Core driftsoverskud fra salg (efter skat) 139,1 118,5 91,6 76,6 62,8

Core andet driftsoverskud
Andre driftsposter, netto 2,3 3,7 0,7 1,8 1,5
Skat på andet driftsresultat -0,6 -0,9 -0,2 -0,4 -0,4
Core andet driftsoverskud (efter skat) 140,8 121,2 92,1 77,9 63,9

Usædvanlige poster
Særlige poster 0,0 0,0 -24,2 -4,5 -7,5
Kursgevinst/-tab valuta, netto 6,5 -10,7 14,8 -21,6 8,7
Gevinst/tab finansielle instrumenter, netto -6,8 6,1 13,5 -28,1 8,8
Ophørte aktiviteter, netto 0,0 4,4 -0,5 -2,4 36,3
Øvrige egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0
Usædvanlige poster i alt -0,3 -0,2 19,2 -56,6 46,3

Driftsoverskud i alt (Totalindkomst fra driften) 140,5 121,0 111,3 21,3 110,2

Core netto finansielle omkostninger
Core finansielle omkostninger 0,8 1,0 0,5 2,9 4,3
Core finansielle indtægter -13,6 -16,5 -75,7 -71,5 -93,4
Core netto finansielle omkostninger før skat -12,8 -15,5 -75,2 -68,6 -89,1
Skatteeffekt 3,2 3,9 18,8 17,2 22,3
Core netto finansielle omkostninger efter skat -9,6 -11,6 -56,4 -51,5 -66,8

Totalindkomst før minoritetsinteresser 130,9 109,4 54,9 -30,1 43,4

Minoritetsinteresser -2,0 -1,9 -1,4 -1,2 -1,2
Totalindkomst 128,9 107,5 53.5 -31,3 42,2

Selskabsskatteprocent 25% 25% 25% 25% 25%
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Bilag 12: Den officielle pengestrømsopgørelse

OFFECIELLE PENGESTRØMSOPGØRELSE

Koncern

EUR millioner
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Resultat af primært drift (EBIT) 185,0 159,2 119,1 109,4 96,0
Reguleringer 55,0 45,9 43,8 42,8 38,2
Ændring i driftskapital -6,7 -19,4 -9,6 13,9 -20,5
Indbetalinger af renter mv. 2,6 1,3 5,9 2,9 5,3
Udbetalinger af renter mv. -16,1 -15,2 -45,7 -48,5 -62,2
Betalte skatter -43,4 -21,4 -11,5 -8,1 -10,6
Pengestrømme fra ophørte aktivitet 0,0 0,0 0,0 -7,4 5,5
Pengestrøm fra driften 176,4 150,4 102,0 105,0 51,7

Køb af virksomhed 0,0 0,0 0,0 -4,6 -44,2
Provenu fra salg af aktiviteter 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0
Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -23,1 -23,3 -20,0 -17,4 -8,8
Investeringer i materielle anlægsaktiver -40,5 -22,1 -18,7 -11,1 -33,9
Salg af materielle og immaterielle aktiver 0,5 0,2 0,3 1,0 0,9
Pengestrøm fra investeringer -63,1 -25,8 -38,4 -32,1 -86,0

Frie pengestrømme 113,3 124,6 63,6 72,9 -34,3

Kapitalforhøjelse, netto 0,0 0,0 447,0 0,0 0,0
Optagelse af langfristet lånefinansiering 0,0 0,0 450,0 20,6 58,3
Indfrielse af langfristet lånefinansiering -57,3 -56,4 -853,2 -99,3 -43,2
Egne aktier -50,9 0,0 -35,0 0,0 0,0
Indfrielse af gæld til moderselskab 0,0 0,0 -93,6 0,0 0,0
Betalt udbytte -64,9 -11,6 0,0 0,0 0,0
Minoritetsinteresser, udbytte mv. -0,6 -0,7 -0,7 -1,0 -0,7
Pengestrøm fra finansiering -173,7 -68,7 -85,5 -79,7 14,4

Pengestrøm fra ophørte aktiviteter -1,0 4,0 2,8 5,5 69,2

Årets nettopengestrøm -61,4 59,9 -19,1 -1,3 49,3

Likvide beholdninger 1. september 121,6 64,5 80,3 82,6 33,8
Urealiseret valutagevinst / (tab) på likvide beholdninger 3,8 -2,8 3,3 -1,0 -0,5
Årets nettopengestrøm -61,4 59,9 -19,1 -1,3 49,3
Likvide beholdninger 31. august* 64,0 121,6 64,5 80,3 82,6

* Der henvises til note 19 i den officielle Årsrapport for 2011/12
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Bilag 13.1: Den reformuleret pengestrømsopgørelse

REFORMULERET PENGESTØRMSOPGØRELSE TIL (FCFF-ANALYSER)

Koncern

EUR. millioner
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Officiel pengestrøm fra driftsaktivitet 176,4 150,4 102,0 105,0 51,7
Netto renteudbetalinger efter skat 10,1 10,4 29,9 34,2 42,7
Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt 186,5 160,8 131,9 139,2 94,4

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Officiel pengestrøm fra investeringer -63,1 -25,8 -38,4 -32,1 -86,0
Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -63,1 -25,8 -38,4 -32,1 -86,0

Frit cash flow (Drift - Investering) 123,4 135,0 93,5 107,1 8,3

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Egenkapitalfinansiering
Udbytte 64,9 11,6 0,0 0,0 0,0
Kapitaludvidelse 0,0 0,0 -447,0 0,0 0,0
Investering i egne aktier (netto) 50,9 0,0 35,0 0,0 0,0
Egenkapital finansiering i alt 115,8 11,6 -412,0 0,0 0,0

Minoritetsaktionærer 0,6 0,7 0,7 1,0 0,7
Gældsfinansiering
Netto renteudbetalinger efter skat 10,1 10,4 29,9 34,2 42,7
Netto lånefinansiering 57,3 56,4 496,8 78,7 -15,1
Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 1,0 -4,0 -2,8 -5,5 -69,2
Ændring af likvide beholdninger -61,4 59,9 -19,1 -1,3 49,3
Gældsfinansiering i alt 7,0 122,7 504,8 106,1 7,7

Finansieringsaktiviteten i alt (Egenkapital + Minoriteter + Gæld) 123,4 135,0 93,5 107,1 8,3

Afvigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bilag 13.2: Den reformuleret pengestrømsopgørelse - metode 1 og metode 2

REFORMULERET PENGESTRØMSOPGØRELSE (METODE 1) 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Driftsoverskud (efter skat) 140,5 121,0 111,3 21,3 110,2

Netto driftsaktiver ultimo 1.033,2 1.000,5 1.028,3 1.003,2 1.073,5
Netto driftsaktiver primo 1.000,5 1.028,3 1.003,2 1.073,5 1.048,7

FCFF = DO-∆NDA 107,8 148,8 86,2 91,6 85,5

REFORMULERET PENGESTRØMSOPGØRELSE (METODE 2) 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Netto finansielle omkostninger (efter skat) 9,6 11,6 56,4 51,5 66,8

Netto finansielle forpligtelser ultimo 372,6 356,2 482,6 909,5 948,4
Netto finansielle forpligtelser primo 356,2 482,6 909,5 948,4 966,9

Nettodividende (transaktioner med ejerne) 118,2 11,7 -396,3 -0,3 -0,2
Reguleret for aktiebaseret vederlæg 3,8 2,8 1,2 0,2 0,2
Minoritetsinteressernes resultatandel 2,0 1,9 1,4 1,2 1,2

Minoritetsinteresser ultimo 5,5 3,7 3,7 2,8 3,4
Minoritetsinteresser primo 3,7 3,7 2,8 3,4 2,7

FCFF =NFO-∆NFF+d+MINRES-∆MIN 107,8 148,8 86,3 91,6 85,5
Afvigelse (Metode 1 - Metode 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bilag 14.1: Nøgletal til beregning af vækstanalyse

Vækstanalyse, Chr. Hansen

Sammenfattende info vedr. balance* og resultatopgørelse
2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

NDA 1.016,8 1.014,4 1.015,7 1.038,4 1.061,1
NFF 364,4 419,4 696,0 928,9 957,6
MIN 4,6 3,7 3,2 3,1 3,0
EK 647,9 591,3 316,5 106,4 100,5
Nettoomsætning 698,7 635,6 575,5 511,2 476,7
Driftsoverskud 140,5 121,0 111,3 21,3 110,2
Totalindkomst 128,9 107,5 53,5 -31,3 42,2
Netto renteomkostninger 9,6 11,6 56,4 51,5 66,8
ROE 19,90 % 18,18 % 16,90 % -29,40 % 42,00 %
ROIC 13,82 % 11,93 % 10,96 % 2,05 % 10,39 %
r 2,63 % 2,77 % 8,10 % 5,54 % 6,98 %
OG 20,11 % 19,04 % 19,34 % 4,17 % 23,12 %
OG salg 19,90 % 18,64 % 15,91 % 14,98 % 13,17 %
AOH 0,69 0,63 0,57 0,49 0,45
FGEAR 0,56 0,70 2,18 8,49 9,25
SPREAD 11,18 % 9,16 % 2,85 % -3,49 % 3,41 %
*) Der er anvendt gennemsnitstal for balancen

Bilag 14.2: Beregning af rwacc

Beregning af rWACC:

Lånerenten 2,630

Risikofri rente 3,500

Risiko præmie 4,900 re

Beta 1,000 8,4000

Tillæg i alt 4,900

EK andel 0,642

Gældsandel 0,358

rWACC = 6,333

rWACC = (Omskrevet til decimaltal) 0,06333
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Bilag 15.1: Historisk resultatopgørelse (reformuleret) anvendte til værdiansættelse

Proformaopgørelse:

Historisk
Resultatopgørelse: 2007/08A 2008/09A 2009/10A 2010/11A 2011/12A

Omsætning, Cultures & Enzymes 311,6 331,1 356,2 378,8 419,8
Omsætning, Health & Nutrition 55,8 68,6 78,8 90,9 107,3
Omsætning, Natural Colors 109,3 111,5 140,5 165,9 171,6
Nettoomsætning, i alt 476,7 511,2 575,5 635,6 698,7
Driftsomkostninger (374,7) (399,1) (432,9) (480,1) (516,0)
DOsalg (før skat) 102,0 112,1 142,6 155,5 182,7
Skatteomkostning (39,2) (35,6) (51,0) (37,1) (43,6)
DOsalg (efter skat) 62,8 76,6 91,6 118,5 139,1
Andet DO (efter skat) 1,1 1,3 0,5 2,8 1,7
Usædvanlige poster 46,3 (56,6) 19,2 (0,2) (0,3)
DO i alt 110,2 21,3 111,3 121,0 140,5
Nettofinansielle omkostninger (efter skat) (66,8) (51,5) (56,4) (11,6) (9,6)
Koncernresultat 43,4 (30,1) 54,9 109,4 130,9
MINRES (1,2) (1,2) (1,4) (1,9) (2,0)
TI / Nettooverskud til aktionærerne 42,2 (31,3) 53,5 107,5 128,9

Bilag 15.2: Historisk summeret balance (reformuleret) anvendte til værdiansættelse

Historisk
Balance: 2007/08A 2008/09A 2009/10A 2010/11A 2011/12A
Arbejdskapital 11,2 (22,9) (52,9) (52,9) (51,6)
Anlægskapital 1.049,9 1.061,4 1.068,6 1.067,2 1.068,4
AKTIVER (NDA) I ALT 1.061,1 1.038,4 1.015,7 1.014,4 1.016,8
NFF 957,6 928,9 696,0 419,4 364,4
MIN 3,0 3,1 3,2 3,7 4,6
EK 100,5 106,4 316,5 591,3 647,9
PASSIVER I ALT 1.061,1 1.038,4 1.015,7 1.014,4 1.016,8

Bilag 15.3: Historisk pengestrømsopgørelse (reformuleret) anvendte til værdiansættelse

Historisk
Pengestrømsopgørelse: 2007/08A 2008/09A 2009/10A 2010/11A 2011/12A
DO 110,2 21,3 111,3 121,0 140,5
Ændring i NDA 12,4 (22,7) (22,7) (1,4) 2,5
FCFF 97,8 44,0 134,0 122,4 138,0

Nettodividende 20,9 (37,2) (156,6) (167,3) 72,4
Gældsfinansiering 76,9 81,2 290,6 289,7 65,7
Samlet finansiering 97,8 44,0 134,0 122,4 138,0
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Bilag 16: Den udvidede Dupont model

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, 3. udgave 2011, side 254, samt egen tilvirkning


