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2. Indledning 
I Danmark er energiafgifter et populært skatteobjekt. Danmark er et land med utrolig høj skattetryk. 

Tal fra Eurostat viser, at Danmark har Europas højeste skattetryk i 2014, dvs. skatter og afgifter i 

procent af BNP1. Af eksempler fra de sidste 10 år, hvor energiafgifter har været væsentlige punkter 

i diverse regeringers udspil, kan det nævnes; VK-regeringens skattereform i 2009, hvor 

energiafgifterne udgjorde et væsentligt finansieringselement. S-SF-R regeringen udkom i 2011 med 

et klimaudspil, hvor stigende afgifter på både husholdningernes og erhvervslivets forbrug af el og 

varme også var i centrum.   

 

Afgifterne i Danmark var allerede blandt de højeste i EU, men i forbindelse med forhandlingerne 

om finansieringen af finansloven for 2012 blev S-SF-R regeringens forslag om at forhøje afgiften 

på NOx-udledning fra de daværende 5,20 kr. til 25 kr. pr. kg. udledt NOx vedtaget. Afgiften ramte 

kun såkaldte stationære udledere, hvilket betød, at det var energiforsyningen og 

procesvirksomheder, der blev hårdest ramt. Denne femdobling af afgiften blev mødt med stor 

modstand fra det danske erhvervsliv, der mente, at afgiften potentielt kunne have store 

konsekvenser for danske virksomheder. De blev sågar støttet af grønne interesseorganisationer 

såsom Concito og Det Økologiske Råd, der ikke mente, at afgiften var designet hensigtsmæssig i 

forhold til hverken miljøeffekten eller danske virksomheders konkurrenceevne. 

 

Et af de store kritikpunkter gik på at transportsektoren konsekvent blev undtaget. Ved de tre 

ovennævnte udspil fra tidligere regeringer er fællestrækket for energiafgiftsforhøjelser, at de 

konsekvent friholder transportsektoren. Det er, ifølge interesseorganisationen Concito2, 

problematisk da transportsektorens miljøbelastning på flere områder er et stort problem. Det gælder 

f.eks. både i forhold til CO2-emissionen, hvor transporten udgør den største del af den ikke-kvote 

belagte sektors udledning, og NOx emissionen. Friholdelse af transportsektoren betyder en relativ 

hård beskatning af erhvervslivets energiforbrug til procesenergi og rumvarme, hvilket påvirker 

omkostningsniveauet negativt. 

 

I forbindelse med regeringsrokade i 2015 har den nuværende regering fremlagt en finanslovsaftale 

der blandt andet indeholder en sænkning af registreringsafgiften, skattefri medarbejderaktier, bedre 

vilkår for generationsskifte, fastfrysning af grundskyld og ordninger for afgiftslempelser. Specielt 

ordningerne for afgiftslempelser skabte jubel for en speciel cement-virksomhed i Aalborg; nemlig 

Aalborg Portland. NOx-udledningsafgiften nedsættes fra 25 til 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. juli 

2016. I forbindelse med nedsættelsen bortfalder bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store 

udledere.3 

 

 

                                                      
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/pr_92-

2014_en.pdf 
2 http://concito.dk/files/dokumenter/nyheder/nox-afgift.pdf 
3 http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58788 
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3. Problemstilling 
Året 2012 skabte en lang og intens debat mellem folketinget, erhvervslivet og miljøaktivister, ordet 

NOx-afgift var på alles læber og blev et regulært buzz-word. Det hele endte med en finanslov, som 

blev vedtaget af den daværende regering og Enhedslisten. Afgiften var i første omgang rettet mod 

de såkaldte stationære udledere, hvilket i praksis betød, at det primært var industrien og 

energiproducenter, der blev ramt af den ”nye” afgift. L32 med navnet “Forslag til lov om ændring 

af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om 

afgift af naturgas og bygas”, gik i grove træk ud på at femdoble afgiften på udledningen af NOx til 

25 kr. pr. kg. Og “NOx” blev i 2012 et hyppigt begreb i den politiske debat. Begrebet, der egentlig 

er den kemiske betegnelse for kvælstofilter, blev hurtigt forbundet med vækst og beskæftigelse, og 

den foreslåede femdobling af afgiften blev dermed stærkt forbundet med tab af arbejdspladser. 

 

Kvælstofoxider/NOx består primært af gasserne NO og NO2. NO2 er sundhedsskadelig, og dannes 

ud fra blandt andet NO. Forureningen med NOx stammer især fra trafikken og kraftværker. I byerne 

stammer NOx især fra dieselbiler og en lang række industrier. Specielt cementindustrien, der er 

enormt energiomkostningstungt, udleder store mængder NOx i forbindelse med den omfattende 

brug af decentrale kraftværker i produktionen.   

 

Afgiften blev et udtryk fra regeringens side om at reducere udledningen af det skadelige stof NOx. 

Målet med afgiften var angiveligt at øge incitamentet til at implementere den nyeste 

forbrændingsteknologi eller substituere med en vedvarende energikilde for at reducere de skadelige 

effekter, der kan opstå som følge af NOx udslip. Afgiften påvirkede dog ikke alle sektorer, hvorfra 

der udledes NOx-partikler. Forhøjelsen af NOx-afgiften ramte udelukkende industrien og 

produktionen af el og varme, hvilket betød, at transportsektoren og private, som tidligere nævnt, 

ikke fik yderligere afgifter pålagt. 

 

Debatten vedrørende afgiften har været båret af en debat politikerne imellem, men også forskellige 

virksomheder og interesseorganisationer har taget stilling til de forventede konsekvenser af afgiften. 

Debatten har været omfattende, da den ikke kun har været diskuteret i forhold til 

finanslovsforhandlingerne, men også som en del af forhandlingerne omkring det såkaldte 

energiforlig, der udstikker linjerne for, hvorledes fremtidens danske energiforsyning skal 

sammensættes. Konkret går kritikken på, at det endnu engang er energiafgifter, der ses på for at 

skabe et øget skatteprovenu, og at de sektorer, der pålægges afgiften, ikke er hverken de største 

forurenere eller dem, der historisk set har foretaget de mindste reduktioner i udledningen4.   

 

De henleder i stedet opmærksomheden på især brændeovne, der ikke er afgiftspålagte og generelt 

ikke filtrerer røgen. Ydermere vil afgiften ifølge Concito have en fordelingsmæssig skæv profil som 

en konsekvens af, at transportsektoren og især brændeovne ikke rammes af NOx-udgiften. 

 

Aalborg Portland er, som nævnt, blevet hårdt ramt af den forhøjede afgift. Aalborg Portland er den 

største industrielle udleder af NOx i Danmark, og en forhøjelse af afgiften vil forøge deres 

omkostninger drastisk. Dette har ført til overvejelser omkring, hvorvidt det er en realistisk mulighed 

                                                      
4 Dansk Miljø Undersøgelse 2013: http://www2.dmu.dk/webmtr/pdf/fr751_b_tema2.pdf 
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at fortsætte cementproduktionen i Danmark. Aalborg Portland mener, at man skal finde inspiration i 

de lande, der i forvejen har erfaring med NOx-afgiften, hvor der tages hensyn til energiintensive 

virksomheders konkurrenceevne. Følgende udsagn blev udmeldt af koncerndirektør Henning Bæk. 

 

”Vi har sat alt tænkeligt udstyr ind på at nå dette mål, men der er grænser for, hvor meget længere vi kan nå. Der vil 

altid være NOx i røgen. Hvis man nu forlanger endnu mere af os, kan det tvinge os til at lukke. I så fald vil cementen 

blive produceret et sted i udlandet, hvor der er - mindst - lige så stor NOx-udledning som her. Og det er der jo ingen 

miljøgevinst ved. Afgiften på de 40 millioner kroner skader klart vores konkurrenceevne på hjemmemarkedet, og vi 

stilles markant ringere på de vigtige eksportmarkeder. Derfor vil en så voldsom afgiftsforhøjelse fjerne grundlaget for 

en profitabel eksport af cement til en række lande og dermed reducere beskæftigelsen på virksomheden og hos 

underleverandørerne i Aalborg« siger Aalborg Portlands direktør, Henning Bæk, til DR Nordjylland.”5 

 

Fastsættelse af NOx-afgiften, er en svær balance mellem fokuseringen af grøn energi, samt de 

interessekonflikter der opnås i kølvandet på afgiften. For med ønsket om en nedsættelse af den 

samlede NOx-udledning, er det nødvendigt at have en afgift, som presser udledningen af NOx, samt 

presser virksomheder til at optimere deres produktion. Dog skaber denne afgift en del 

interessekonflikter; for med en skæv fordeling af NOx-afgiften, samt det land i verden med den 

højeste NOx-afgift, ser vi store problemer for virksomheders konkurrenceevne, hvis denne balance 

ikke bliver fundet. 

 

Problemerne er helt konkret den danske konkurrenceevne, som bliver svækket da de udenlandske 

konkurrenter ikke har samme høje afgift, og derfor ikke har samme høje omkostningsniveau. Dette 

gør blandt andet at dækningsbidraget, alt andet lig vil være højere for den udenlandske virksomhed, 

som ikke skal betale samme høje afgift ved produktionen. Hvis fx Aalborg Portlands 

konkurrenceevne bliver svækket så meget, at de ikke længere kan være konkurrencedygtige, tvinges 

virksomheden jf. ovenstående citat fra direktør Henning Bæk, at søge mod outsourcing og dermed 

flytte danske arbejdspladser væk. Dette scenarie er slet ikke utænkeligt, og desværre et scenarie 

som ofte ses ved store danske virksomheder, som flytter produktionen og dermed overordnet 

bidrager til en ringere BNP for Danmark.  

 

Balancen skal dermed findes i en situation, som gør at de danske produktionsvirksomheder kan 

bevare deres konkurrenceevne, samtidig med de betaler en NOx-afgift. Balance skal opnås med 

nyere teknologi, men samtidig også en vigtig dialog imellem regeringen og de enkelte fabrikker der 

bliver påvirket af afgiften. En svær dialog, der konstant skærper konflikten mellem grøn energi og 

vækst i samfundet.  

 

 

Vi ser derfor en skarp problematik i spændingsfeltet mellem miljø og vækst.  En bæredygtig 

omstilling af industrien, samtidig med en øget vækst, er en nødvendighed på grund af klima-, miljø- 

samt finanskrisen.  

 

                                                      
5 http://ing.dk/artikel/nox-afgift-kan-sende-dansk-cementproduktion-til-udlandet-124392 
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4. Problemformulering 
 
Jævnfør ovenstående afsnit udarbejdes en problemformulering, som søges besvaret i denne opgave. 

Rapporten vil tage afsæt i de meget forskellige holdninger til afgiftens konsekvenser og give et bud 

på virksomheden Aalborg Portlands konkurrencemæssige situation, og hvilke udfordringer den 

nuværende NOx-afgift på 25 kr. giver Aalborg Portland i forhold til deres udenlandske 

konkurrenter.  

 

Formuleringen lyder derfor følgende; 

 

”På baggrund af den danske NOx-afgift, ønskes Aalborg Portlands konkurrencemæssige situation 

belyst, herunder hvilke udfordringer den nuværende NOx-afgift giver Aalborg Portland i forhold til 

deres udenlandske konkurrenter” 

5. Metodeafsnit 
 
Som det fremgår af vores problemstilling er der tale om en kompleks problemstilling, der ikke kun 

kan løses af et enkelt teoretisk redskab, da der blandt andet, som tidligere nævnt, skal tages hensyn 

til både samfundets velfærd og Aalborg Portlands konkurrenceevne.  

 

Opgaven vil overordnet blive løst med en tilgang, som følger de taksonomiske niveauer. Dette vil 

sige at vi først udarbejder en redegørende del, som vil ridse opgavens omfang op og underbygge 

problemstillingen. Herefter en analyserende del, som skal dykke ned i opgavens problem og gøre os 

klogere på problemets omfang. Opgaven vil blive afsluttet med en vurderende del, som konkluderer 

på opgaven. Med denne tilgang sikrer vi, at problemformuleringen kan besvares klart og præcist, og 

samtidig sikre at opgaven følger en rød tråd, som skaber det bedst mulige overblik for læseren. 

 

Vi vil behandle vores problemformulerings-udarbejdelse ved hjælp af de forskellige paradigme-

afsnit6. Det ontologiske paradigme vil hjælpe os med at filosofere over hvornår, hvorfor og helt 

præcist hvad problemet er. Ontologien vil derfor hjælpe os med at undersøge, hvad den helt 

grundlæggende viden er omkring problemet. Det epistemologiske paradigme vil hjælpe os med, 

hvilken måde vi erkender, hvad vores problem er i forhold til andre problemstillinger. Det 

epistemologiske spørgsmål vil hjælpe os med at forstå problemets ontologi.  

Det tredje paradigme; metodologiske-paradigme læner sig op af vores empiri-afsnit. Her vil vi 

filosoferer over, hvordan vi vil bære os ad med at skaffe viden for at blive klogere på 

problemstillingen, og problemets ontologi og epistemologiske paradigme.  

  

                                                      
6 Grøftegravning i metodisk perspektiv – Grethe Heldbjerg, samfundslitteratur 
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Overordnet vil vi derfor stille os selv, inden opgavens begyndelse 3 overordnede spørgsmål, jf. de 

tre paradigmer;  

 

1. Hvad er vores problem?  

2. Hvad er forholdet mellem os som opgaveskriver og problemet? 

3. Hvad skal vi gøre for at finde ud af mere om problemet? 

 

Med de 3 overordnede spørgsmål sikrer vi os at vi filosoferer over vores problem(formulering), og 

ved besvarelse af denne når problemets kerne.  

 

Efter udarbejdelsen af problemformulering skal vi fastlægge vores undersøgelsesdesign. Vi vil 

”angribe” vores problemformulering på to helt klare overordnede metoder. Den deduktive 

anvendelse vil tage udgangspunkt i eksisterende viden om emnet, hvorimod den induktive del af 

opgaven vil tage udgangspunkt i egne iagttagelser og spredt viden om emnet. Vi vil bruge 

deduktive metoder via teorier fra undervisning og lærerbøger og samtidig supplere med induktive 

data, som vi finder og behandler fra forskellige kilder. Der vil dog være tale om datakilder forankret 

i sekundære kilder, både interne og eksterne. 

 

Da vores problemstilling lægger op til at undersøge et fænomen, som ikke vil kunne forstås eller 

forklares løsrevet fra den sammenhæng, hvori det optræder, vil vi gøre mest brug af case-studie-

design7. Da vores problemformulering læner sig op ad en hvorfor/hvordan – formulering, er case-

studiet ideelt arbejdsværktøj for os. ”Hvorfor har NOx-afgiften så stor betydning for Aalborg 

Portland” og ”Hvordan påvirker den deres konkurrencesituation”, disse to spørgsmål er 

gennemgribende for vores rapport, og derfor er casestudie-design metoden som bliver brugt i denne 

opgave.  

 

Som tidligere beskrevet vil den induktive metode være gennemgribende i vores anvendelse af vores 

design. Ved vores valg af casestudie vil den induktive metode også være aktuel, da casestudiet 

tilrettelægges teoriafdækkende ved induktiv og tesestyret udvikling af viden. Denne strategi 

indebærer at forståelser og indsigter i casen udkrystalliser kategorier, som giver anledning til 

begrebsdannelser og danner grundlag for teoriudvikling. Vi nævnte også tidligere at vi vil bruge den 

deduktive-metode. Denne metode vil vi bruge teoriudviklende gennem deduktiv-opbygning, af 

teoretiske udledte antagelser og eliminering af alternative forklaringer i vores forskningsproces.  

 

Før hver model der anvendes i projektet, gives der en kort redegørelse for, hvorfor netop denne 

model er valgt. Projektets indledning og redegørende del skrives på baggrund af indhentede 

informationer og fakta som løbende overvejes for at sikre projektets troværdighed, se afsnit 5.1 

Empiri.   

 

Den analyserende del bygges op omkring en strategisk analyse hvor følgende modeller vil blive 

bearbejdet:  

                                                      
7 Produktion af viden – en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode, Peter Nielsen 
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PESTEL-analyse – Brancheanalyse – Regnskabsanalyse– Værdikæde – Vækststrategi 

 

Som opsamling på analyserne udarbejdes en SWOT-analyse og TOWX-analyse for give et overblik 

over den samlede analyse og bidrager til at besvare problemformuleringen, forstået på den måde, at 

den skaber overblik over Aalborg Portlands stærke og svage sider samt muligheder og trusler.  

 

Den anden del af opgaven vil dreje sig om det strategiske løsningsforslag, hvor vi vil sætte en fiktiv 

case op. Casen vil overordnet dreje sig om køb af en ny produktionsmaskine for at imødekomme 

statens forhøjelse af NOx-afgiften. Vi vil som slut på analysen komme med et optimeringsforslag 

som kan imødekomme virksomhedens problemstilling. Optimering vurderes på baggrund af en 

investeringskalkule hvorefter en finansieringen af investeringen vurderes.  

 

5.1 Empiri 
Anvendte kilder, analyseværktøjer og indhentede information vurderes kritisk inden de bruges som 

materiale i opgaven for at sikre troværdigheden i projektet. For at give et overblik over hvilke kilder 

der er anvendt, vil der løbende refereres dertil i form at fodnoter.  De primære kilder der anvendes 

er årsrapporterne som er aflagt af Aalborg Portland samt deres hjemmeside. Der er her tale om en 

subjektiv formidler, men trods det vurderes det, at informationer er troværdige nok til anvendelse i 

projektet. Perioden for dataindsamling er fra 2010 til 2014. Al data i dette projekt er offentligt 

tilgængeligt materiale i form af årsrapporter, præsentationer og publikationer fra Aalborg Portland, 

avisartikler og offentlige regnskabsanalyser. 

6. Afgrænsning 
 
Til belysning af problemformuleringen vil dette projekt fokusere på Aalborg Portland A/S, som 
moder-selskab. Der vil derfor ikke ses på koncernen som helhed.  
 
Herudover anvendes der følgen afgrænsninger og antagelser i projektet: 
 

 Tidsmæssigt afgrænses projektet til perioden 2010 frem til 2014.  
 Der afgrænses fra Business-to-Consumer markedet. Fokus vil være på Business-to-

Business.  
 Der tages ikke hensyn til skatter, kurstab og eventuelle afgifter.  
 Der regnes i faste priser.  
 Ved egen omregning fra euro til DKK anvendes kurs 745.  
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7. Redegørelse for NOx-afgiften 
 
Dette afsnit vil helt overordnet redegøre for, hvad NOx-afgiften er og hvilken betydning den har for 

Aalborg Portland som virksomhed. NOx-afgiften har helt overordnet til formål at reducere 

udledningen af kvælstofoxider (NO2), medvirke til den generelle forpligtelse i EU om at reducere 

den samlede udledning af NO2 og skaffe provenu til at finansiere statens udgifter8. Afgiften trådte i 

kraft den 1. januar 2010, og blev efterfølgende forhøjet ved lov 1385 af 12. december 2011, og 

trådte i kraft den 1. juli 20129.  Ved lov 1385 så man en 5-dobling af den nuværende NOx-afgift, og 

hertil kom en interessekonflikt mellem øknomisk vækst og grøn-energi, som blev intenst diskuteret. 

Afgift forhøjelsen havde til formål at motiverer produktionsvirksomhederne til at producere 

miljørigtige produkter, samt ønske om at udvikle innovative produktionsløsninger der skulle sikre 

en fremtidig grøn vækst. NOx-afgiften blev pålagt produktionsvirksomheder der ved brændsler 

udleder NOx, og det blev derfor også denne branche hvor der skulle investeres kapital i 

miljøvenlige produktionsanlæg10.  

 

NOx-afgiften skabte en stor interessekonflikt mellem grøn-energi og vækst generelt. Nogle mente at 

forhøjelsen på afgiften gav produktionsvirksomhederne så høje produktionsomkostninger, at det 

ville resulterer i massefyringer og – worst case - betalingsstandsning for flere virksomheder, da 

pengene skulle dække enten nye produktionsanlæg, eller betaling af NOx-afgiften. Andre mente at 

NOx-afgiften ville nedbringe luftforureningen og styrke beskæftigelsen, samt eksport af grøn 

teknologi11. Denne intense interessekonflikt har eksisteret siden NOx-afgiftens vedtagelse, og er 

rent politisk et emne der deler vandene. Kim Andesen udtalte for Venstre ”Det svarer til, at man ser 

en mand, der er små syg. Så giver man ham en mavepuster og en hammer i hovedet, så han rigtig 

kan føle det” denne udtalelse beskriver, hvordan produktionsvirksomhederne følte 

afgiftsforhøjelsen, oven i en allerede finansiel-krise12. 

 

En anden stor faktor der ligeledes kom med NOx-afgiften var den forringede konkurrenceevne, der 

vil komme på den korte bane. Problemet med NOx-afgiften er, at det ikke er en international afgift, 

men en afgift der kun eksisterer i Danmark, og derfor forringer afgiften den internationale 

konkurrenceevne. Nedenfor er den forringede danske konkurrenceevne illustreret i forhold til 

udlandet jf. SE/SU-diagram. 

 

 

 

 

 

                                                      
8 http://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_2_1.htm 
9 http://www.tax.dk/jv/ea/E_A_7_20_1.htm 
10 http://www.pwc.dk/da/services/skat/afgifter/nox-afgifter.html 
11 http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/okonomi/1771-vedr-l-32-nox-afgiften-vil-nedbringe-luftforureningen-og-styrke-beskaeftigelse-og-
eksport-af-ny-gron-teknologi 
12 http://ing.dk/artikel/regeringen-fik-sin-vilje-ny-nox-afgift-vedtaget-125275 
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Figur 1 – NOx-afgiftens konsekvenser 

 
 

Ovenfor ses der i figuren, at den øgede afgift resulter i at den POT-Y, som er et udtryk for den 

optimale afsætningsfunktion for Aalborg Portland, ikke bliver opnået, da en højere pris tvinger den 

samlede efterspørgsel ud fra Danmark til POT-Y1. POT-Y1 er derfor et udtryk for 

afsætningsfunktionen efter NOx-afgiften. Dette er illustreret ved et opstået output-gap, som får 

prisen til at stige og mængden til at falde. Især den højere pris på de dansk producerede varer 

rammer konkurrenceevnen negativt, og det er her interessekonflikten opstår. Hvordan kan man 

sikre vækst ved hjælp af NOx-afgiften, men samtidig fremtvinge et output-cap og højere priser? 

Fortalere for afgiften mener, at output-cappet bliver dækket af de følgende eksternaliteter, som ses 

ved dødvægtstabet.   

 

Dette er ligeledes illustreret i figuren ovenfor, hvor dødvægtstabet er illustreret. Dødvægtstabet 

viser de eksterne omkostninger der er i forhold til de eksternaliteter der er ved udledningen af NOx. 

Eksternaliteter viser de følger NOx-udledning har; ved eksternaliteter menes der følgesygdomme, 

miljøkonsekvenser osv. Dødvægtstabet bliver dækket ind af NOx-afgiften, og er med for at 

illustrere de overvejelse der har været da NOx-afgiften blev forhøjet, samt for at belyse at en 

forøgelse af NOx-afgiften også kan have en positiv konsekvens i form af en betaling af de negative 

eksternaliteter der er. 
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7.1 Konsekvenser for Aalborg Portland  
 
For at forstå konsekvenserne for Aalborg Portland helt generelt, ser vi igen på SE/SU-kurven, dog i 

en udvidet tilstand. På den helt korte bane rammer afgiften selskabet hårdt, men tvinger samtidig 

Aalborg Portland til at tænke innovativt. Der vil især være fokus på den ekstra omkostning der 

bliver pålagt Aalborg Portland, i form af en forhøjet enhedspris, samt det manglende 

dækningsbidrag der vil opstå i kølvandet af en POT-Y der ikke opnås. Der vil ligeledes komme 

fokus på de positive konsekvenser Aalborg Portland vil kunne opnå, i form af et mere bæredygtig 

setup, der kan producere billigere og mere effektivt, hvis en eventuel råvarepris skulle stige, eller 

konkurrenter vil blive udsat for samme afgift. Vigtigheden ved at finde en mellemvej imellem høje 

afgifter, og ønsket om vedvarende vækst vil blive belyst nedenfor, og ikke en afgift der bidrager 

med en modsat virkning i form af en større arbejdsløshed, outsourcing samt nedskæringer grundet 

højere produktionsomkostninger, og forringet konkurrenceevne.  

 
Figur 2 - NOx-afgiftens konsekvenser 

 
Aalborg Portland er som nævnt tidligere i rapporten i konkurrence på et internationalt marked, og er 

dermed svækket på deres produktionsomkostninger i forhold til deres konkurrenterne, som ikke har 

en afgift. De mærker den forhøjede afgift i form af enhedspriser der bliver forøget, og en 

vanskeligere tilgang til at få ordrene i hus. Aalborg Portlands finansdirektør udtaler ”I efteråret 

mistede vi desværre en stor ordre til en fransk kunde. På eksportmarkederne vil vi få svært ved at få 

kommende ordrer i konkurrence med udenlandske cementproducenter. Problemet med danske 

særafgifter er, at de gør det svært for os at opnå den nødvendige sikkerhed til at foretage 

grydeklare langsigtede investeringer på et stort trecifret millionbeløb i nyt udstyr her på fabrikken i 

Nordjylland for at gøre os mere konkurrencedygtige og mere grønne,« siger koncernfinansdirektør 

Henning Bæk fra Aalborg Portland13”  

                                                      
13 http://www.business.dk/oekonomi/danske-energiafgifter-kan-koste-aalborg-portland-gigantisk-ordre 
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Udtalelser som denne er med til at forklare den situation NOx-afgiften sætter Aalborg Portland i. 

Samtidig med de skal investere et trecifret millionbeløb, mister de samtidig omsætning i form af 

deres faldende konkurrenceevne. Ovenfor ses en grafisk beskrivelse af den konkurrencemæssige 

udfordring Aalborg Portland befinder sig i, samt de økonomiske udfordringer det bringer. 

Ovenstående figur illustrerer NOx-afgiften påvirkning på virksomheden. Vi ser at NOx-afgiften har 

presset prisen op, som resultere i en højere enhedspris. Samtidig viser POT-Y1 nu den mængde 

Aalborg Portland kan afsætte til den forhøjede pris. Den nye forhøjede pris skyldes at der er 

kommet en ekstra omkostning på, der skal dække NOx-afgiften.  

 

Det er illustreret at forskellen fra den normale pris ved den nye mængde og den nye pris ved 

mængden, både dækkes af en stigning til forbrugerne samt virksomheden. Ovenstående figur 

illustrerer ligeledes det mistede dækningsbidrag Aalborg Portland oplever. Det blå område er det 

dækningsbidrag Aalborg Portland nu opnår, imens de både havde det blå- og røde område inden 

afgiften kom på. Dette betydelige fald i dækningsbidraget samt en højere enhedspris svækker 

Aalborg Portland rent konkurrencemæssigt.Ovenstående illustration illustrerer fint, hvordan ønsket 

om investering af miljørigtige maskiner, ikke går hånd i hånd med dækningsbidrag samt større 

produktionsomkostninger. Det illustrer ligeledes fint hvordan Aalborg Portlands konkurrenceevne 

tydeligt bliver forringet, og at eventuel kapital til innovative projekter nu i stedet skal bruges på en 

betaling af NOx-afgift. Scenariet ovenfor er vurderet ud fra konkurrenceevnen på kort sigt, da 

udviklingen af miljømæssige og mere effektive maskiner, skal gavne konkurrenceevnen på den 

lange bane, men spørgsmålet er om der er plads til denne udvikling, da kapital samt 

konkurrenceevne bliver forringet ved Aalborg Portland samt andre virksomheder. 

 

Fortalerene for NOx-afgiften mener at det er vigtig at man ser langsigtet frem. Direktør Jørn 

Jespersen fra Dansk Miljøteknologi udtalte i 2011 følgende om NOx-afgiften ” Afgiften på 25kr/kg 

NOx er ikke bare en skat, men vil bidrage til at reducere emissionerne af NOx i Danmark, hvor vi 

fortsat har svært ved overholde vores internationale forpligtelser. Og den vil medvirke til at skabe 

nye grønne arbejdspladser og eksport af innovativ miljøteknolog14.”  

 

Ovenstående udtalelse bidrager til forståelsen ved de langsigtede mål man ønsker at opnå, nemlig 

miljørigtige produktion, en styrket konkurrenceevne, og lavere produktionsomkostninger. Det 

menes at et nyt anlæg ville have en tilbagebetalings tid på 2 år, altså en konkurrenceevne der på den 

lange bane ville træde i kraft efter 2 år15. Ved investeringer i miljørigtige maskiner vil Aalborg 

Portland rent imagemæssige stå stærkere, da de ville kunne markedsføre deres produkter, som 

miljømæssigt korrekt produceret, og med stigende fokus på disse områder, ville det kunne styrke 

deres konkurrenceevne. De vil samtidig være godt forberedt på en eventuel stigning i råvarepriser, 

og ville ved hjælp af mere effektive produktionsmaskiner kunne producere billigere end de direkte 

konkurrenter. De første år vil Aalborg Portland være økonomisk-, samt konkurrencemæssigt præget 

og stå foran en del udfordringer. Men med en langsigtet plan om en konkurrencemæssig forbedring, 

er det store spørgsmål om NOx-afgiften er for stramt prissat, for at opnå disse mål.  

                                                      
14 http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/okonomi/1771-vedr-l-32-nox-afgiften-vil-nedbringe-luftforureningen-og-styrke-beskaeftigelse-og-
eksport-af-ny-gron-teknologi 
15 http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/okonomi/1771-vedr-l-32-nox-afgiften-vil-nedbringe-luftforureningen-og-styrke-beskaeftigelse-og-
eksport-af-ny-gron-teknologi 
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8. Den strategiske analyse 
Dette afsnit vil belyse Aalborg Portlands konkurrencemæssige situation. Den strategiske analyse 

laves med udgangspunkt i Aalborg Portland. Formålet med analysen er at få et kendskab til de 

faktorer der skaber muligheder og trusler for Aalborg Portland og samtidig få et overblik over 

virksomhedens styrker og svagheder. Det vil gøre det muligt, at fastsætte Aalborg Portland 

vækststrategi og dermed komme med et løsningsforslag til de udfordringer virksomheden står 

overfor.  

 

8.1 Den eksterne analyse 
Den eksterne analyse er en del af den strategiske analyse og har til formål, at belyse de eksterne 

forhold der påvirker Aalborg Portland. Den eksterne analyse analysere, hvilke eksterne 

strategifaktorer der har påvirkning på virksomheden.  

 

8.2 PESTEL – analyse 
Den eksterne analyse indledes med en PESTEL-analyse som er et teoretisk redskab, der anvendes 

til at analysere virksomhedens omverden. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i alle de faktorer 

der har indflydelse på Aalborg Portlands værdiskabelse og hjælper dermed til at identificere de 

eksterne faktorer som påvirker virksomheden. PESTEL-analysen giver et godt billede af de faktorer 

som virksomheden bør tage med i sine strategiske betragtninger.  

 

PESTEL-analysen består af følgende hovedpunkter: 

 

8.2.1 Politiske forhold  
De politiske forhold omhandler de økonomiske betingelser landets regering har opstillet for 

virksomheden og hvor meget de griber ind i økonomien. Herunder skattepolitik, miljølovgivning, 

handelsbarrierer, moms, afgifter, told m.m.. Altså politiske faktorer som har direkte indvirkning på 

virksomhedens ageren og som de ikke har mulighed for at ændre.     

 

Som tidligere beskrevet er politiske forhold en faktor som påvirker Aalborg Portland. Aalborg 

Portland er kraftigt udfordret på den forhøjede NOx-afgift, som blev vedtaget i 2012, hvor afgiften 

blev femdoblet. Aalborg Portland har på ingen måde mulighed for at ændre disse beslutninger og er 

derfor tvunget til at imødekomme disse udfordringer bedst muligt. Herudover har miljølovgivning 

også stor indflydelse på Aalborg Portlands drift og produktion. De er løbende i dialog med 

myndigheder for at sikre sig, at de på bedst mulig vis efterlever alt relevant lovgivning og 

myndighedskrav16. De udarbejder bl.a. årligt et grøntregnskab, hvori de redegør for deres interne 

miljøpolitik samt deres arbejdsmiljø.  

 

8.2.2 Økonomiske forhold 
De økonomiske forhold dækker over tendenser i samfundsøkonomien, som har indflydelse på 

virksomhedens strategiske muligheder. Herunder konjunkturer, renteniveau og inflation.  

 

                                                      
16 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=75 
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Finanskriser er en stor del af de økonomiske forhold, da kriser som disse spiller en stor rolle i den 

danske økonomi. Da finanskrisen udbrød i 2008 måtte mange virksomheder dreje nøglen om og 

købekraften faldt væsentlig. Flere banker måtte lukke og det blev svære, at låne penge. 

Arbejdsløsheden steg og mange begyndte at spare op. Dermed skal finanskriser ses som en trussel 

for Aalborg Portland.  

 

Ligesom finanskrisen kan en lavkonjunktur også give trusler. En lavkonjunktur betyder højere 

arbejdsløshed, mindre privat forbrug og en befolkning der er bange for at bruge penge, og derfor 

sparer dem op. Dermed er der en risiko for et fald i Aalborg Portlands produktion, da efterspørgslen 

formentlig vil falde hvis en lavkonjunktur rammer.  

 

Modsat vil en periode med højkonkjunktur være en mulighed for Aalborg Portland, da en 

højkonjunktur betyder lavere arbejdsløshed og større forbrug, hvilket formentlig vil øge 

efterspørgslen og dermed Aalborg Portlands produktion.  

 

Regnskabsanalysen vil blive gennemgået i et senere afsnit, hvor de økonomiske nøgletal vil blive 

analyseret. Nedenfor ser vi helt konkret, hvordan Aalborg Portlands økonomi ændrede sig da 

finanskrisen udbrød i 2008. Tallene for omsætning, bruttoresultat og årets resultat er opgjort i 

indekstal for at se udviklingen i årene under finanskrisen.  

 

 Tal fra årsregnskab, Aalborg Portland 

indekstal 2009 2008 2007 

Omsætning 67 95 100 

Bruttoresultat 59 91 100 

Årets resultat 24 68 100 

  

Det ses tydeligt hvordan Aalborg Portland blev hårdt ramt af finanskrisen, hvilket alt andet lig, 

vurderes naturligt da Aalborg Portland sælger til en konjunktur følsom branche, da Aalborg 

Portland primært sælger cement til byggerier, som nærmest gik i stå verden over under finanskrisen.  

 

8.2.3 Sociale forhold  
Sociale forhold omhandler de kulturelle aspekter, befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, livstil, 

holdninger samt andre sociologiske tendenser i samfundet. 

 

Det er begrænset hvor meget de sociale forhold påvirker Aalborg Portland, man kan dog se på 

befolkningens og omverdens miljøbevidsthed. Ifølge en avisartikel fra Berlingske går flere dansker 

op i miljøpolitik17 og  mange ønsker en redegørelse for den enkelte virksomheds miljø situation.  

Dette kan både være en trussel og en mulighed for Aalborg Portland. Da Aalborg Portland udleder 

en masse kemikalier, NOx mm i miljøet, kan de risikere, at flere fravælger dem som producenter 

pga. deres miljøforringelse. Virksomheden har dog også en mulighed for, at imødekomme 

forbrugerne og forsøge, at minimere deres miljøforringelse og dermed være førende indenfor 

området.  

 

                                                      
17 http://www.b.dk/nationalt/flere-danskere-gaar-op-i-miljoepolitik 
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8.2.4 Teknologiske forhold 
Teknologiske forhold dækker over omverdenens teknologiske tendenser indenfor f.eks. forskning 

og andre teknologifremmende tiltag.  

 

Internettet er en af de bedste måder, at nå ud til virksomhedens kunder og da Aalborg Portland er en 

global virksomhed har de store muligheder ved at benytte sig af internettet. De kan bruge det til at 

kommunikerer med deres kunder, markedsføring samt de har mulighed for via deres hjemmeside, at 

lade folk vide hvad de står for og hvad de f.eks. gør for miljøet.  

 

De teknologiske forhold gør også, at Aalborg Portland har mulighed for at udvikle en maskine, der 

kan minimere udslippet af kemikalier og andre miljøforringende stoffer. På den måde kan de 

imødekomme de miljøbevidste forbruger og kan adskille sig fra eventuelle konkurrenter på 

markedet.  

 

8.2.5 Miljømæssige forhold 
Miljømæssige drejer sig primært om, i hvor høj grad miljømæssige problemer har indflydelse på 

virksomheden. Aalborg Portland udbyder og producere produkter hvor fremstilling af disse påvirker 

miljøet. I forbindelse med produktionen udleder virksomheden kemikalier og andre stoffer som er 

skadeligt for miljøet. De miljømæssige forhold har derfor stor indflydelse på dem og i sær i disse år 

hvor flere og flere er blevet mere bevidste omkring miljøet. Aalborg Portland aflægger f.eks. årligt 

et miljøregnskab hvori de redegør for, hvad de forsøger at gøre for at passe på miljøet og hvori 

virksomhedens påvirkning af miljøet gennem ressourceforbrug og affald opgøres. Det er derfor et 

område som Aalborg Portland bør have stor fokus på ligesom deres omverdenen har.  

 

8.2.6 Lovmæssige forhold 
Lovmæssige forhold dækker over lovgivning, som har indflydelse på virksomheden. Aalborg 

Portland er især påvirket eksport- og importregulering, da de eksporterer store dele er deres 

produktion. Eksportlande kan have en stram importlovgivning, som virksomheden er tvunget til at 

overholde det sammen gælder for eksport. Et andet område kan være monopol- og 

konkurrencelovgivning som kan sætte grænser som store virksomheders vækst, herunder Aalborg 

Portland.  

 

Herudover har miljølovgivning også stor indflydelse på Aalborg Portlands drift og produktion. De 

er løbende i dialog med myndigheder for at sikre sig, at de på bedst mulig vis efterlever alt relevant 

lovgivning myndighedskrav18. De udarbejder bl.a. årligt et grøntregnskab, hvori de redegør for 

deres interne miljøpolitik samt deres arbejdsmiljø.  

 

 

8.2.7 Sammenfatning, PESTEL-analysen  
Alle 6 faktorer i analysen har indflydelse på branchens konkurrencekraft og udgør hhv. muligheder 

og trusler på hver deres måde. Af de politiske faktorer er det især de høje afgifter der spiller en rolle 

i Aalborg Portlands konkurrenceparameter. De udgør en potentiel trussel for virksomhedens 

konkurrenceevne, da de udenlandske konkurrenter ikke er pålagt samme høje afgift.  

 

                                                      
18 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=75 
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Af de økonomiske faktorer er det især finanskriser og konjunktursvingninger, som kan påvirke 

konkurrencen. En lavkonjunktur udgør en mulig trussel for virksomheden hvorimod en 

højkonjunktur kan udgør en mulighed for virksomheden.  

 

Ved de sociokulturelle forhold er det primært omverdens og folks øgede bevidsthed om miljøet som 

har indflydelse på konkurrencen. Det kan udgør en trussel for virksomheden, da de kan risikere, at 

forbrugeren/kunderne fravælger dem pga. deres store udledning af kemikalier og NOx i miljøet. 

Derimod kan det også ses som en fordel, da Aalborg Portland kan investere i en mindre forurenende 

maskine så de på den måde kan adskille sig fra konkurrenterne.  

 

De teknologiske forhold giver kun virksomheden muligheder, da de via internettet har mulighed for, 

at brande sig og markedsfører sig globalt og kommunikere nemt med deres udenlandske kunder.  

Ligeledes gør teknologien, at virksomheden har mulighed for, at udvikle en mere miljøbevidst 

maskine, som udleder mindre NOx og er mere miljøvenlig. På den måde kan de minimere deres 

NOx-afgifter. De har samtidig mulighed for, at markedsfører sig på det samt adskille sig fra 

konkurrenterne.  

 

De miljømæssige forhold er virksomheden i sær påvirket af grundet deres forurenede produktion 

som kan være en trussel for virksomheden, da forbrugeren pga. forurening kan fravælge 

virksomhedens produkter. Det kan dog også være en mulighed for virksomheden, da de kan udnytte 

det og forsøge at mindske forureningen så meget som muligt, og dermed brande sig og differentiere 

sig på dette. Virksomheden aflægger årligt et grøntregnskab som redegøre for deres påvirkning af 

miljøet. Dette er en mulighed for virksomheden, da forbrugerne på den måde er orienteret om hvor 

meget eller hvor lidt virksomhedens produktion har af påvirkning på miljøet. 

 

Af de lovmæssige forhold, bliver Aalborg Portland især påvirket at miljølovgivning, da de som 

tidligere nævnt har en negativ påvirkning på miljøet. Stramninger på området rammer derfor 

virksomheden hårdt, hvorfor det skal ses som en trussel. De kan dog også udnytte det og bruge det 

som en mulighed for, at forsøge at mindste udledningen at forurenede stoffer og dermed 

differentiere sig fra konkurrenterne og bruge de er deres markedsføring af produkterne.  Herudover 

er de påvirket af eksport- og importlovgivning, da de eksportere til flere lande, hvilket kan være en 

trussel for dem. Monopol- og konkurrence lovgivning har også indflydelse på Aalborg Portland 

pga. deres størrelse.  
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Figur 3 - Sammenfatning PEST-analysen 

 

 
 

8.3 Brancheanalyse 
 
Efter at have analyseret faktorerne i Aalborg Portlands eksterne omverden foretages der nu en 

brancheanalyse. Virksomhedens konkurrenceevne er underkastet forskellige markedskræfter. Disse 

markedskræfter kan både være hæmmende og fremmende for Aalborg Portlands muligheder for at 

tjene penge. Til at foretage brancheanalysen, anvendes Porters basis model også kaldet Porters five 

forces.  Heri indgår fem konkurrencemæssige kræfter, der bestemmer lønsomhed og 

konkurrenceintensitet på det konkurrencemæssige arena19. De fem konkurrencekræfter har 

indflydelse på Aalborg Portlands indtjening, da de påvirker priser, omkostninger og nødvendige 

investeringer20.  

 

8.3.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Leverandørernes magtposition påvirker råvarepriser og priser på øvrige inputfaktorer.  En stærk 

forhandlingsstyrke fra leverandører er typisk kendetegnet ved, at der er få leverandører og at disse 

har magt. Omvendt formindskes leverandørenes styrke, når den har få kunder. Således, at det er 

leverandøren der er afhængig af, at kunne sælge sine produkter til kunden for at opretholde 

indtjening.  

 

Aalborg Portland sørger for, at opnå et værdiskabende samspil med deres leverandører for at kunne 

optimere værdikæden og effektivisere samarbejdet.  

  

                                                      
19 Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave  
20 Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave  

Sammenfatning, PEST analysen 

Politiske forhold Økonomiske forhold 

Afgifter – T Finanskrisen - T 

 
Konjunktur - M/T 

Social Kulturelle forhold Teknologiske forhold 

Miljø bevidst - M/T Internettet - M 

  Udvikling ny maskine – M 

Miljømæssige forhold Lovgivningsmæssige forhold 

Grøntregnskab – M Miljølovgivning  - M/T 

Forurening – M/T Eksport- og importreguleringer – T  

Miljøkrav – M/T Monopol- og konkurrencelovgivning - T 

T = Trussel M = Mulighed 
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Cementbranchens vigtigste råstof er kridt, da cement oftest er en brændt og formalet blanding af 

kridt og sand21, hvilket Aalborg Portland selv står for at fremskaffe. Hertil kommer andre 

nødvendige råvare der skal bruges til bl.a. at holde produktionen i gang som f.eks. brændsel. 

Virksomheden anvender store mængder energi til produktion af cement og er derfor følsom over for 

langvarig prisstigninger.   

 

For at mindske risikoen forsøger virksomheden så vidt det er muligt, at afdække energiindkøbet ved 

indgåelse af kontrakter på op til 24 måneder. Herudover forsøger Aalborg Portland, at opnå en 

spredning på leverandører således de ikke er afhængig er én leverandør22. Forhandlingsstyrken 

mellem leverandører og Aalborg Portland betragtes på et attraktivt niveau for Aalborg Portland, da 

Aalborg Portland er af sådan en størrelse at de har forhandlermagten. Dette begrundes med Aalborg 

Portlands størrelse og da de køber store mængder hos leverandørerne og ofte har indgået kontrakter 

med deres samarbejdspartnere.  

 

8.3.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
En stærk styrkeposition hos kunderne er kendetegnet ved, at virksomheden har få store kunder og 

på den måde er virksomhedens omsætning afhængig af de enkelte kunder. Aalborg Portland er 

Danmarks eneste cementproducent og er markedsledere på det danske marked.  

De sælger primært til grossister som videresælger deres produkter herudover har de salg direkte til 

industrien og så eksportere de til store dele af verdenen. Pga. Aalborgs store markedsandel i 

Danmark vurderes kundernes forhandlingsstyrke som lav i og med kunderne har få 

substitutionsmuligheder og Aalborg Portland anses for værende primær leverandør af cement. 

Derfor er markedet meget attraktivt for Aalborg Portland, da de har forhandlerstyrken.  

 

8.3.3 Trusler om nyetablering  
Det vil altid være tillokkende for nye virksomheder at gå ind i en branche, hvis der er stort afkast i 

branchen. Nye virksomheder er en trussel for de eksisterende virksomheder, da det giver øget 

konkurrence. Etablerede virksomheder vil derfor altid forsøge, at holde nye virksomheder ude af 

markedet. For nye virksomheder vil der derfor være nogle afgangsbarriere som afhænger af, hvor 

let det er at komme ind på markedet og hvorledes de etablerede virksomheder forventes at reagere 

overfor nye udbydere.  

 
For at komme ind på cementmarkedet kræves der enorme etableringsomkostninger. De marginale 

omkostninger på materialet (sand og kridt) er forholdsvis små, mens de faste 

produktionsomkostninger er store. Det er derfor nødvendig med en stor produktion, for at kunne 

bringe de gennemsnitlige omkostninger ned. Ligeledes vil det kræve enorme investeringer i 

produktionsanlæg, siloer og fabrikker at komme op på denne størrelse af produktion som Aalborg 

Portland har.   

At etablere sig i cementbranchen vil derfor kræve en betydelig stor kapital. Foruden investeringer i 

produktionsanlæg og maskiner, skal der føres en intensiv markedsføring for at synliggøre et nyt 

produkt. Desuden vil det være svært, at bryde forbrugsvaner og mærkeloyalitet, da detailleddet 

                                                      
21 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=477 
22 Årsrapport 2013, http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=371  
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ligesom kunder har præferencer overfor kendte mærkevarer. Ligeledes kan der være 

adgangsbarrierer i form af lovgivning hvor der er patentrettigheder, miljøkrav, kontrol som gør det 

sværere at komme ind på markedet.  

 

Aalborg Portland har derfor en kæmpe stordriftsfordel, som gør det svært for nye udbydere at 

etablere sig på markedet og erobrere markedsandele. 

 

8.3.4 Truslen om substitutionsmuligheder 
Kundernes substitutionsmuligheder kan give øgede konkurrence for virksomhederne i branchen. 

Hvis kunderne har flere substitutionsmuligheder er virksomhederne tvunget til, at have et unikt og 

originalt produkt for at kunne differentiere sig fra konkurrenterne.  

 

Aalborg Portland er verdens største leverandør af hvid cement som fremstilles i Danmark, USA, 

Egypten, Malaysia og Kina. Virksomheden producerede  i 2012, 1.508.000 tons hvid cement23 som 

afsættes til en række markeder verden over. Det hvide cement er svær og erstatte med et andet 

produkt, hvorfor kunderne har svært ved at finde substitutionsmuligheder.  

 

Det samme gælder Aalborg Portlands andre produkter som også kun kan erstattes med tilsvarende 

produkter. Dermed er kundernes substitutionsmuligheder kraftig minimeret og truslen vurderes som 

lav i branchen.  

 

8.3.5 Konkurrencesituationen mellem de allerede etablerede virksomheder 
I cement/betonbranchen er de allerede etablerede virksomheder store virksomheder der operere på 

flere markeder rundt om i verden. Mange af virksomhederne har ligeledes produktionsanlæg 

placeret flere stedet også, da cement og beton er produkter der kan være problematisk at tranportere.  

 

En af Aalborg Portlands store konkurrenter som også operer i Danmark er Heidelberg Cement, som 

er en tysk multinational byggemateriale virksomhed. Virksomheden er den tredje største i verden og 

producere omkring 78 millioner ton cement om året24.  Udover Heidelberg Cement, kan Holcim, 

Lafarge og Cemex nævnes som store konkurrenter. Ligheden for dem alle er deres størrelse, hvorfor 

de er i direkte konkurrence med hinanden. Hertil kommer en masse små producenter, disse vurderes 

dog ikke som værende direkte i konkurrence med Aalborg Portland grundet størrelsen. 

 

Med så store konkurrenter er det vigtig for Aalborg Portland, at de kan differentiere sig fra de andre 

producenter. Aalborg Portland er bl.a. verdenskendt for deres hvide cement som de også er verdens 

største leverandør af.   

Det er vigtig for Aalborg Portland at de fortsat er innovative og løbende udvikler for at undgå af 

blive udkonkurreret. Det vurderes, at konkurrence intensiteten mellem eksisterende konkurrenter 

ligger højt. Dette begrundes med, at der er få men store producenter/udbydere der alle har 

stordriftsfordele og besidder alle store markedsandele.  

 

                                                      
23 Årsrapport 2012, Aalborg Portland, http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=371 
24 https://da.wikipedia.org/wiki/HeidelbergCement 
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8.3.6 Sammenfatning brancheanalyse 
I den foregående analyse er cement/betonbranchen blevet analyseret ved hjælp af Porters Five 

Forces og dens fem markedskræfter. Vi har vurderet hvilke eksterne faktorer der har størst 

påvirkning på Aalborg Portland, og alt i alt har analysen bragt klarhed over markedets attraktivitet. 

Leverandørenes forhandlingsstyrke har stor indflydelse på Aalborg Portland, da de er afhængige af 

brændsel og energi i deres produktion. Virksomheder forsøger dog i samarbejde med deres 

leverandører, at imødekomme prisstigninger ved at indgå længerevarende kontrakter. Herudover 

forsøger Aalborg Portland er opnå en spredning på leverandørerne, således de ikke er afhængig af 

én enkelt leverandør, men har samarbejde med flere. Aalborg Portland er af sådan en størrelse, at de 

har forhandlerstyrken overfor deres leverandører.  

 

Markedet er også særdeles attraktivt for Aalborg Portland grundet deres store forhandler styrke ved 

deres kunder. Aalborg Portland er nærmest ene forhandler af hvid cement, og den største forhandler 

af almindelig cement. Derfor har de forhandlerstyrken over for deres kunder. 

 

Trusler om nyetablering vurderes også at være på et meget lavt niveau i branchen. For at komme 

ind på cementmarkedet kræves der enorme etableringsomkostninger, hvorfor det ikke vurderes at 

være en branche hvor mange virksomheder prøver lykken. Der er ej heller mange 

substitutionsmuligheder for kunderne, hvorfor Aalborg Portlands produkt ikke er i fare for at blive 

fravalgt over andre lignende produkter.  

 

Konkurrence intensiteten mellem allarede etablerede virksomheder i branchen ligger højt pga. de 

store udbydere, der alle har stordriftsfordel og sidder på store markedsandele.  Aalborg Portland har 

dog også en del markedsandele og skal derfor fortsætte med at være innovative og løbende udvikle 

for fortsat at kunne differentiere sig. Virksomheden er dog verdenskendt for deres hvide cement 

som de også er verdens største leverandør af. Det vurderes derfor, at Aalborg Portland har en stærk 

position på det globale marked. Alt i alt er markedet særdeles attraktivt for Aalborg Portland, som 

ikke har mange trusler i markedet.  

 

8.4 Den interne analyse  
Efter at have analyseret den eksterne analyse vil dette afsnit tage udgangspunkt i de interne 

strategifaktorer. Først og fremmest vil virksomhedens økonomisk stilling blive analyseret i form af 

en regnskabsanalyse. Herudover vil vi analysere virksomhedens værdikæde med udgangspunkt i 

Porters værdikædemodel, som har til formål, at klarlægge de aktiviteter som vurderes at være 

værdiskabende for virksomheden.  

 

8.5 Regnskabsanalyse 
Som led i den interne analyse vil vi analysere og forsøge at belyse Aalborgs Portlands økonomiske 

situation ved hjælp af en regnskabsanalyse. Virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet 

samt likviditet vil blive analyseret.  

 

Vi har afgrænset regnskabsanalysen til kun at omfatte moderselskabet, da det er heri driften og 

produktion ligger og set i forhold til vores opgave at det mest relevant at se på. Det er også i 

moderselskabet man vil kunne se en eventuel påvirkning af NOx-afgiften.  
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Analysen tager udgangspunkt i tal fra de seneste 5 år. 

 

Regnskaberne som er anvendt i analysen, er alle udarbejdet af det danske revisionsfirma KPMG og 

som alle år har afgivet en blank påtegning på regnskaberne.  

 
Figur 4 - Rentabilitet. Kilde: Årsrapport Aalborg Portland 2010-2014 

 
 

8.5.1 Afkastningsgraden  
For at analysere virksomhedens rentabilitet analyseres afkastningsgraden som er det overordnede 

nøgletal i en rentabilitetsanalyse. Afkastningsgraden viser forrentningen af den investerede kapital i 

procent. Kapitalen som er anvendt til at investere i virksomhedens aktiver kunne ligeså godt have 

været anvendt til investering i obligationer eller lign. som ville have givet en rente i afkast. 

Afkastningsgraden sammenlignes derfor med markedsrenten som ligger på ca. 1 % i 2016.  Det er 

dog vigtig at der tages hensyn til risikoen ved investeringen i sådan en sammenligning. Der er 

betydelig større risiko ved investering i en virksomhed en f.eks. en obligation. Dog er Aalborg 

Portland en forholdsvis etableret virksomhed og står stærk i branchen, hvorfor risikoen er elimineret 

i forhold til en nystartet cement virksomhed.  Afkastningsgrande bør dog alligevel altid ligge på 

niveau eller over markedsrenten. 

 

Det fremgår af ovenstående, at virksomhedens afkastningsgrad har været meget svingende set over 

de sidste 5 år.  Den er steget fra at ligge på et utilfredsstillende niveau i 2010 til i 2014 at ligge på et 

tilfredsstillende niveau hvor virksomheden for hver investeret krone tjener 7,23 euro. 

 

8.5.2 Overskudsgraden 
Overskudsgraden er et udtryk for hvor stor en del af omsætningen der er tilbage når alle 

driftsomkostningerne er dækket. Overskudsgraden skal helst sammenlignes med branchetal, disse er 

dog ikke oplyst, men Aalborg Portland har alt andet lige oplevet en positiv udvikling i 

overskudsgraden. I 2010 havde virksomheden en overskudsgrad på 3,31 % som frem til 2012 er 

steget til 21,62 %, altså en stigning på hele 18,31 procent point. Stigningen skyldes fremgang i 

virksomhedens nettoomsætning samtidig med de har formået at holde udgifterne stabile og dermed 

realiseret større positive resultater. Aalborg Portland har dog i 2013 haft en mindre godt år, og 

overskudgarden falder til 13,30 %. Dette formår virksomheden dog at rette op på igen i 2014, hvor 

deres overskudsgrad ligger på 26,04 % som er det højst niveau i 5 år. Virksomhedens 

overskudsgrad vurderes særdele positiv, da de som produktionsvirksomhed har mange 

Rentabilitet: 2010 2011 2012 2013 2014

Afkastningsgraden	(resultat	/	aktiver)	 1,23 6,39 8,77 3,96 7,23

Overskudsgrad	(resultat	/	omsætning) 3,31 13,89 21,62 13,30 26,04

AOH	(omsætning	/	aktiver) 0,37 0,46 0,41 0,30 0,28

Gældsrenten	(finansielleomk.	/	gældsforpligt.) 1,02 1,22 1,83 1,54 1,85

Egenkapitalens	forretnning	(resultat	før	skat	/	egenkaptial) 1,95 10,03 13,54 8,09 14,66
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omkostninger forbundet med driften. Overskudsgraden bliver belyst nærmere i afsnittet om 

indtjeningsevnen.    

 

8.5.3 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
Aktivernes omsætningshastighed viser hvor stor en aktivitet der er sket i virksomheden på grundlag 

af den investerede kapital. AOH skal ligesom overskudsgraden sammenlignes med branchetal. 

Aalborg Portlands AOH er meget lav men ligger nogenlunde stabil set over de 5 år dog med en 

nedadgående tendens i 2013-2014. Virksomheden opnående kun en omsætning på 0,28 euro pr. 

Investeret euro. Det kan tænkes at der i branchen generelt er tendens til en lav AOH, såfremt dette 

ikke er tilfældet betyder det at virksomhedens lageromsætningen ikke er særlig positiv, og at de 

investere forholdsvis mange penge i f.eks. varelageret men at disse ikke bliver til omsætning.    

 

8.5.4 Egenkapitalens forretning 
Egenkapitalens forretning er et udtryk for hvor godt investeringer i virksomheden bliver forrentet. 

Dette tal skal derfor ligesom afkastningsgraden sammenlignes med markedsrenten. Virksomhedens 

egenkapitals forretning har udviklet sig positiv set over alle fem år, med en stigning fra 1,95 i 2010 

til 14,66 i 2014, kun afledt af et fald i 2013. Aalborg Portland må derfor siges at have en særdeles 

tilfredsstillende egenkapitalforretning da den ligger langt over markedsrenten.  

 
Figur 5 - Oversigt over egenkapitalens forrentning. Kilde - Egen fremstilling 

 
 

 

Ovenstående graf viser afkastningsgraden sat i forhold til egenkapitalens forretning. Det ses her at 

Aalborg Portland har tjent ved at arbejde med gæld, da egenkapitalens forretning konsekvent ligger 

højere end afkastningsgraden. Det giver således en positiv gearing, da virksomhedens ejere fik 

deres kapital forrentet med en højere procent end den, som virksomhedens samlede kapital blev 

forrentet med. De har opnået en fortjeneste med den del af den investerede kapital som var 

finansieret med gæld. Derfor ved vi allerede nu, at Aalborg Portlands gældsrente er relativt lav. Det 

betyder at, den gennemsnitlige rente som virksomheden betaler til sin kreditgivere er 

tilfredsstillende. 
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8.5.5 Gældsrenten 
Gældsrenten er et udtryk for hvad virksomheden i gennemsnit betaler for at låne penge. Den skal 

selvfølgelig helst være så lav som muligt og den skal i hvert fald som minimum være lavere end 

afkastningsgraden. I 2010 var den på 1,02 % kun lige under afkastningsgraden på 1,23 %. Den er 

sidenhen steget til 1,85 i 2014 hvilket er en lille stigning set i forhold til afkastningsgraden som i 

2014 er på 7,23 %. Gældsrenten ligger dermed et godt stykke under afkastningsgraden i 2014, 

hvilket er positivt og yderst tilfredsstillende.  

 

8.5.6 Delkonklusion rentabilitet 
Aalborg Portland har i perioden 2010-2014 overvejende haft en opadgående udvikling, med 

stigning i både afkastningsgraden, overskudsgraden og egenkapitalens forretning. Gældsrenten er 

steget en lille smule, men set i forhold til afkastningsgraden ligger den på et tilfredsstillende niveau. 

Det eneste der ikke har haft en positiv udvikling, er aktivernes omsætningshastighed der er faldet 

fra 0,37 i 2010 til 0,28 i 2014.  

 

Vi har ikke haft mulighed for, at sammenligne med branchetal, men noget tyder på, at 

virksomheden har en masse investeringer låst i aktiver der ikke bliver til omsætning som f.eks. i 

varelageret. Virksomhedens rentabilitet ser overodnet stabil og positiv ud. I den analyserede periode 

er der sket en positiv udvikling i alle nøgletallene, nogle har udviklet sig mere eksplosivt end andre 

på nær aktivernes omsætningshastighed, hvilket vidner om, at virksomheden bør se på deres 

investeringer i aktiver.  

 

8.5.7 Indtjeningsevnen 

 
Figur 6 – Indtjeningsevnen i indekstal. Kilde: Aalborg Portland årsrapport 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indtjeningsevnen er virksomhedens evne til at indtjene et overskud på baggrund af omsætningen. 

Dette analyseres ved af at opstille indekstal for omsætningen og omkostninger som fortæller os 

hvordan posterne har ændret sig udtryk i procent. Hertil skal overskudsgraden som nøgletal også 

tages i betragtning, da virksomhedens indtjeningsevnen og overskudsgrad hænger sammen.  

 

Aalborg Portlands overskudsgrad er steget fra 3,31 % i 2010 til 26,4 % i 2014, hvilket vores analyse 

af indtjeningsevnen kan belyse hvorfor.  

 

Indtjeningsevnen	(indekstal)	 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 100			 119	 123	 125	 127	

Produktionsomkostninger 100			 106	 105	 107	 98			

Salgs-	og	distributionsomkostnigner 100			 111	 115	 115	 107	

Administrationsomkostninger 100			 88			 75			 81			 75			



  26   26 

Ud fra indekstallene kan det ses, at omsætningen er steget i hele perioden samtidig er der sket et 

fald i næste alle virksomhedens omkostninger. Det er udelukkende omkostninger til salg og 

distribution som er steget til indeks 107. Det er imponerende, at virksomheden på trods at en positiv 

udvikling i omsætning til indeks 127, har formået at minimere produktionsomkostningerne samt 

administrationsomkostningerne. Dette kommer også til udtryk af overskudsgraden og forsætter 

denne udvikling vil virksomhedens overskudsgrad styrkes yderligere. Alt i alt en yderst positiv og 

tilfredsstillende udvikling i Aalborg Portlands indtjeningsevne. 

 

8.5.8 Fremtidig omsætning 
 

Ved analyse af Aalborg Portlands indtjeningsevne kunne det samtidig være interessant, at analysere 

Aalborg Portlands fremtidsudsigter ved hjælp af en simpel lineære regression. Til dette formål er 

der udarbejdet en simpel regressions-formel for at kunne få en indikation af, hvordan fremtiden ser 

ud for Aalborg Portlands omsætning. Betragtes udelukkende omsætning pr. år vil vi af gode grunde 

ikke få nok observationer til at få tilstrækkelig sikkerhed i vores regressions-analyse. Derfor 

inddrager vi i stedet omsætning pr. kvartal fra 2010 til og med 3. kvartal 2014, i alt 16 

observationer. Da nogle af vores data ligger før og efter NOx-afgiftens indtog er der tale om 

ekstrapolation, hvorfor grafen forbindes med en vis usikkerhed. Analysen nedenfor skal undersøge 

sammenhængen mellem de to variabler x og y, hvor x betegner den uafhængige variabel, 

tidsintervallet, og y betegner den afhængige variabel, som vi ønsker at forudsige, nemlig omsætning 

for de kommende kvartaler. Sammenhængen søges beskrevet ved en liniær funktion af formen:  

 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥 

 

0 er her skæringen med y-aksen, og 1 er hældningen på linjen. I tilfældet med Aalborg Portland vil 

linjens hældning repræsentere ændringen i omsætningen for hvert ændret tidsinterval, x. 1 viser 

således effekten af tidsintervallet/tiden på omsætningen.  

 

Vi har således 16 oberservationer af omsætningen fra første kvartal 2011 frem mod 4. kvartal 2014. 

Disse indsættes i et diagram med tendenslinje. Se nedenfor. 
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Figur 7 - Beregning af fremtidig omsætning. Kilde: Egen fremstilling 

 
 

 

 

Tendens linjen viser en næsten lige linje. Når tidsintervallet stiger med 1, stiger Aalborg Portlands 

omsætning med hele 1,6 mio. dkk. Ved vores ovenstående formel kan vi nu beregne omsætningen 

frem i tiden. Vi tager her 5 år frem i tiden, altså 20 kvartaler og sætter dette ind i vores formel.  

 

𝑦 = 335,03 + 1,6818 ∗ 20 = 368,66 

 

R2 viser forklaringsgraden – vores determinationskoefficient – og denne udtrykker, hvor stor en del 

af variation i omsætningen (y), der forklares af tendenslinjen i den uafhængige variabel, nemlig 

tidsintervallet (x). R2 svinger mellem 0 og 1. I vores ovenstående tilfælde ligger R2 på 0,519, hvilket 

er et stykke fra 1. Dette angiver at der ikke er en direkte sammenhæng mellem tid og omsætning. 

Tendenslinjen kan derfor kun forklare en procentdel af variation. Hovedparten skal således 

forklares ud fra andre årsager en tidsintervallet.   

 

Det ses derfor ud fra følgende analyse af den fremtidige omsætning, at efter 5 år er Aalborg 

Portlands omsætning på niveau med nuværende niveau. Vi kender ikke Aalborg Portlands 

budgetterede målsætning for deres omsætning, men den må alt andet lig være højere end nuværende 

niveau, da flertallet af virksomheder ønsker vækst. Derfor er det essentielt for Aalborg Portland at 

søge initiativer som fremmer deres omsætning, hvad enten det er investering i nye innovative 

maskiner eller at indtræde på nye markeder for at vinde nye markedsandele.  

  

y = 1,6818x + 335,03
R² = 0,5194
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8.5.9 Likviditet og soliditet 

 
Figur 8 - Soliditet og likviditet. Kilde: Aalborg Portland årsrapport 2010-2014 

 
 

For at kortlægge Aalborg Portlands evne til at modstå tab (soliditet) og for at vurdere deres 

betalingsevne (likviditet) foretager vi en analyse af virksomheden likviditet og soliditet.  

 

Virksomhedens soliditetsgrad er et udtryk for hvor stor en del at aktiverne der er finansieret med 

deres egenkapital og fortæller ligeledes om virksomhedens evne til at bære et større tab. En høj 

soliditets grad betyder lav risiko for långivere, den bør helst ligge på over 30-40 % for en etableret 

virksomhed som Aalborg Portland. Virksomhedens soliditetsgrad ligger et stykke over de 40 %, i 

2014 er soliditetsgraden på 61,13 %. Set over hele perioden er soliditetsgraden faldet med 14,55 

procent point. Dette er en negativ udvikling og fortsætter denne, formindskes Aalborg Portlands 

evne til at modstå et større tab. Dog ligger den på nuværende tidspunkt på et højt og tilfredsstillende 

niveau.  

 

Virksomhedens likviditet er de likvider, der findes efter virksomhedens økonomiske forpligtelser er 

modregnet. Likviditetsgrader er dermed et udtryk for om virksomheden er i stand til at købe varer 

og betale sine regninger. Likviditetsgraden bør være så høj som muligt, da visse omsætningsaktiver 

som f.eks. varelageret ikke kan omsættes til likvider der kan betale den kortfristet gæld med det 

samme. Aalborg Portlands likviditetsgrad har været nedadgående set over de fem år. Den er faldet 

fra 147,83 % i 2010 til 96,30 % i 2014, hvilket kan hænge sammen med den dårlige 

omsætningshastighed som vi så i rentabilitetsanalysen. På trods af en positiv likviditetsgrad er 

niveauet i 2014 i den lave ende for en veletableret virksomhed som Aalborg Portland. I 2014 

dækker omsætningsaktiverne 96,30 % af de kortfristede gældsforpligtelser. Virksomheden bør 

holde øje med den negative tendens og forsøge at forbedre den.  

 

8.5.10 Konklusion på regnskabsanalysen 

Afslutningsvis kan vi ud fra ovenstående analyse af Aalborg Portlands økonomiske situation 

konkludere, at virksomheden genererer tilfredsstillende resultater og overordnet har de en stabil og 

sund økonomi.  Vi kan ud fra analysen se, at virksomheden i 2013 havde et dårlig år med fald i alle 

nøgletal. Dette kan muligvis være den store stigning i NOx afgiften der kommer til udtryk i 

virksomhedens nøgletal i 2013.  Noget tyder dog på, at virksomheden formår at imødekomme og 

tilpasse deres produktion til den høje afgift i løbet af 2014, da alle nøgletal stiger igen i forhold til 

2013. Virksomhedens rentabilitet er fornuftig og anses for tilfredsstillende, det samme gælder for 

indtjeningsevnen som har udviklet sig yderst positiv i alle fem år. Virksomheden formår at holde 

omkostningerne stabile, på trods at øgede omsætning.  
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Aalborg Portland bør dog være opmærksomme på deres nedadgående og i øvrige meget lave 

omsætningshastighed, hvilket også kommer til udtryk i virksomhedens likviditetsgrad som også har 

haft en negativ tendens set over alle fem år.  

 

8.6 Værdikæde-analyse  

Ikke alle Aalborg Portlands konkurrencemæssige fordele kan findes i branche- og markedsforhold. 

Ofte er det nødvendigt, at kigge på de interne ressourcer og kompetencer, da de typisk er den største 

kilde til værdiskabelse for virksomheden. Her er Porters værdikæde relevant, da modellen 

undersøger hver enkelt aktivitet og hjælper med at fremhæve hvordan Aalborg Portlands 

konkurrenceevne ser ud. Værdikæden er opdelt i to hovedgrupper, primære aktiviteter og 

støtteaktiviteter, begge hovedgrupper er værdiaktiviteter.  

 

8.6.1 Primære aktiviteter  

De primære aktiviteter er aktiviteter forbundet med den fysiske frembringelse af produktet samt 

aktiviteter forbundet med salget og overdragelsen til kunden herunder service efter salget mv. 

 

8.6.2 Indgående logistik 

Aalborg Portland er en produktions virksomhed og står derfor selv for deres produktion som foregår 

rundt om på flere forskellige fabrikker i verden. Virksomhedens vigtigste råvarer er kridt som 

graves af 3 gravemaskiner og føres ind på fabrikken på et transportbånd samt sand som hentes i 

bl.a. sejlrenden ved Hals Barre25. Brændsel er ligeledes en vigtig råvare i produktionen af cement, 

da det er nødvendig for, at holde produktionen i gang.  Aalborg Portland har mange 

forretningsområder spredt over store dele af Europa og den øvrige verden, de må derfor betragtes 

som en international virksomhed.  

Det er derfor vigtig, at virksomhedens råvarer og produkter lever op til internationale og nationale 

krav. Det er essentielt at Aalborg Portlands indgående logistik virker upåklageligt, så de hurtigt kan 

transportere deres råvarer videre til produktionen. 

 

8.6.3 Produktion 

Fremstillingsprocessen omfatter produktion, opgravning af kridt og brænding. Det er især her 

Aalborg Portland har deres værdiskabende proces. Kridtet graves op af 3 gravemaskiner og føres 

ind på fabrikken via et transportbånd. Sandet henter virksomheden selv. Herefter bliver kridtet 

slemmet med vand og sandet bliver formalet og blandet med vand. Dernæst blandes kridt- og 

sandslam i slambassiner hvor det herfra pumpes videre over i en ovnanlæg. Afhængig af hvilken 

cement der produceres tilsættes f.eks. flyveaske, kisakse, filterstøv eller papirmasse. Disse til 

tilsætningsstoffer er restprodukter fra virksomheden egen produktion eller fra f.eks. kulfyrede 

kraftværker, celluloseindustri og fra fremstilling af genbrugspapir.  

 

I virksomheden cyklontårn blandes og tørres alle råmaterialerne og i løbet af 30 sekunder er 

materialet opvarmet til 1.000 grader og er klar til at blive færdigbrændt rotéovnen. Dette tager 

omkring en halv time hvorefter alle de kemiske reaktioner er færdige. Efter afkøling transporteres 

de færdige cementkliker til klinkerladen.  

                                                      
25 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=65 
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Til slut formales klinkerne til cementpulver i deres store cementmølleri hvorefter det færdige 

cement pumpes til lagersiloerne og er klar til salg. Den samlede produktionsproces fra 

kridtgravningen til opbevaring i siloerne bliver løbende styret, reguleret og kvalitetskontrolleret fra 

et kontrolrum. Virksomheden har et robotbetjent laboratorium som sørger for at sikre kvaliteten og 

ensartethed i deres halvfabrikater og i det færdig produceret cement. Produktionen er livsvigtig for 

Aalborg Portland, da forarbejdningen skal ske på et ekstremt højt niveau for at kunden modtager det 

bedst mulige produkt. 

 

8.6.4 Udgående logistik: 

Den udgående logistik handler om distributionen ud til kunderne herunder transport og lagring er 

færdig varer. Aalborg Portland opbevarer deres færdige produceret cement i store siloer. Langt 

størsteparten er deres produktion sælges i bulk fra deres siloanlæg som bliver transporteret dertil 

med tankskibe.  

De bruger der kan modtage cement og opbevare det i egne siloer for det bragt fra virksomhedens 

siloanlæg via tankbiler. Virksomhedens øvrige produktion pakkes i sække som afhentes af 

tømmerhandlere og byggemarkeder som sørger for, at videresælge den pakkede cement til 

slutbrugerne.  

 

8.6.5 Markedsføring og salg 

Salg og markedsføring omhandler aktiviteter der har til formål, at få kunderne til at købe produktet.  

De værdiskabende aktiviteter der finder sted under markedsføring og salg er særdeles vigtig når 

virksomheden skal skabe værdi hos målgruppen. For Aalborg Portland handler salget om, at levere 

produkterne til tiden og virksomheden har en salgsgruppe der sørge for, at der hele tiden ydes den 

bedste service. I forhold til markedsføring, har virksomheden en markedsføringsafdeling som har 

ansvaret for at fastholde og udbygge virksomhedens brand og dets position i både Danamark og 

udlandet26.  Aalborg Portlands markedsføring sker i dag igennem deres hjemmeside som både 

findes på dansk og engelsk. Herudover sker der indirekte markedsføring igennem 

byggemarkederne, da de løbende har Aalborg Portlands produkter med i tilbudskatalogerne.  

 

8.6.6 Service 

Service omfatter aktiviteter der er med til at bevare eller øge værdien af de produkter der leveres. 

For Aalborg Portlands vedkommende, ligger en del af denne service ude hos deres mellemhandler 

(tømmerhandlere), da det er dem der oftest har den direkte kontakt til kunden. Aalborg Portland har 

dog på deres hjemmeside en masse guider, der hjælper kunderne. Der er b.la. mængdeberegner, 

byggeguide osv. til både privatkunder samt erhvervskunder. Herudover har virksomheden ansat en 

kundesupport som løbende følger op på virksomhedens leverancer, således, at alt hvad der ryger ud 

at virksomheden bliver fuldt til døren.  

 

8.7 Støtte aktiviteter  

Støtte aktiviteterne er mindst ligeså vigtige og værdiskabende som de primære aktiviteter. Støtte 

aktiviteterne er med til at koble de primære aktiviteter sammen. Nedenfor er støtte aktiviteterne 

beskrevet for Aalborg Portland. 

                                                      
26 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=336 



  31   31 

 

8.7.1 Virksomhedens infrastruktur 

Virksomhedens infrastruktur er de aktiviteter som støtter hele virksomheden, det vil sige ledelsen, 

planlægning, finansiering, økonomistyring og kvalitetsstyring mm.  Aalborg Portland har 4 

afdelinger; ledelse, produktion, salg og indkøb. På den måde er der organisation i virksomheden, så 

hver afdeling har ansvar for hver deres område. Dette sikre kvalitet hele vejen igennem 

virksomheden. Der er herudover ansat en HR-ansvarlig, finanschef, miljøchef og en Supply Chain 

Manager. Aalborg Portlands ledelse arbejder for en åben og medarbejderinddragende lederstil hvor 

ledelsen ønsker at udvikle virksomhedens performance, kompetencer og motivation bedst mulig27.  

 

8.7.2 Menneskelige ressourcer 

De menneskelige ressourcer består af aktiviteter i forbindelse med virksomhedens ansættelse, 

rekruttering, personaleudvikling osv. Aalborg Portland ønsker, at sikre en målrettet udvikling af 

deres medarbejder, både deres personlige og faglige kompetencer ønskes løbende forbedret. Det er 

vigtig for virksomheden med initiativrige, kvalitetsbevidste og nytænkende medarbejdere således de 

er medvirkede til at fremme en resultatorienteret virksomhedskultur28. Aalborg Portland sørger 

derfor løbende for at uddanne medarbejderne og motivere dem, så de hele tiden har de bedste og 

mest kompetente folk til at løse de forskellige opgaver. 

 

8.7.3 Teknologiudvikling 
Teknologiudvikling er aktiviteter, der skal være med til at forbedre Aalborg Portlands produkter og 

fremstillingsproces. Virksomheden er i konstant udvikling og de er derfor nødt til følge med den 

teknologiske udvikling. Virksomheden er tvunget til hele tiden, at sørge for, at deres produktion er 

så miljøvenlig som overhovedet mulig, hvorfor de løbende bør udvikle deres produktionsanlæg til 

at være så miljøvenlig som overhovedet muligt. Aalborg Portland ligger derfor mange kræfter i 

kvalitets- og miljøsikring.  

 

8.7.4 Indkøb 
Indkøb er de aktiviteter der har at gøre med selve beslutningerne omkring køb. Virksomheden har 

etableret en indkøbsafdelingen som tager sig af alt indkøb hos eksterne leverandører. De sørger for, 

at fordele indkøbene på flere forskellige leverandører, således de ikke er afhængig af en enkelt. 

Ligeledes forsøger indkøbsafdelingen, at opnår de størst mulige rabatter hos deres eksterne 

leverandører. 

 

8.7.5 Opsamling værdikæde 
Ud fra ovenstående værdikædeanalyse kan vi konkludere hvilke aktiviteter der skaber mest værdi 

for Aalborg Portland. Overordnet set er alle virksomhedens aktiviteter vigtige og skaber på den ene 

eller anden måde værdi for virksomheden. Ingen af aktiviteterne kan undlades men nogle aktiviteter 

er mere værdiskabende og vigtigere end andre.  Af Aalborg Portlands primære aktiviteter er den 

indgående logistik rigtig vigtig og den skal helst fungere upåklageligt, så deres råvarer hurtig kan 

transporteres videre til produktionen. Fungere dette led ikke, sænkes produktionen og dermed bliver 

                                                      
27 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=75 
28 http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=75 
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virksomheden mindre effektive. En optimal og effektiv indgående logistik er derfor med til at skabe 

konkurrencemæssige fordele og værdi for Aalborg Portland.  

 

På samme måde er fremstillingsprocessen og produktionen alt afgørende for virksomheden. Det er 

her produktet bliver til og det er livsvigtig for virksomheden at dette sker på et højt niveau, så 

kunden modtager det bedst mulige produkt. Ligeledes er det vigtigt, at produktionen er så effektiv 

som muligt, så Aalborg Portland får mest mulig gevinst ud af det. En effektiv og velfungerende 

produktionen er dermed med til, at skabe værdi for Aalborg Portland.   

 

Jo bedre produktet er, jo mere eftertragtet er Aalborg Portland og på den måde kan de styrke deres 

konkurrencemæssige fordele. Markedsføring og salg er også vigtig i virksomhedens værdikæde 

især når de løbende forsøger at trænge ind på nye markeder. Virksomhedens støtte aktiviteter er 

ligeså vigtige og værdiskabende som de primære aktiviteter. I sær infrastrukturen er vigtig for 

Aalborg Portland, da en veletableret organisation er med til at sikre kvalitet hele vejen igennem 

virksomheden. De har 4 afdelinger der har ansvar for hver deres område, så dem der står for salg er 

dygtige og uddannet til det og dem der står for produktionen er uddannet til at varetage den opgave 

osv. Aalborg Portland ligger mange kræfter i teknologiudvikling hvilket er med til sørge for, at 

deres produktion er så miljøvenlig som overhovedet mulig. Dette er rigtig vigtig og er med til at 

skabe værdi for virksomheden, da de på den måde opnår konkurrencemæssige fordele og får bedre 

mulighed for, at differentiere sig fra konkurrenterne. 

9. Delkonklusion 
 

9.1 SWOT 
 
Som opsamling og konklusion på den strategisk analyse laves en SWOT –analyse, som viser 

virksomhedens muligheder og trusler fra den eksterne analyse samt styrker og svagheder fra den 

interne analyse. SWOT-analysen giver derfor et godt overblik over de vigtigste punkter som vi har 

analyseret os frem til i de forudgående analyser. 

 
Figur 9 - SWOT-analyse. Kilde: Egen fremstilling 
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Af ovenstående ses det, at i Aalborg Portlands interne situation har de en del stærke sider og knap 

så mange svage sider. Virksomheden har klart stordriftsfordele som deres stærke side, i og med de 

har store produktionsanlæg flere steder i verdenen og er allerede godt etablerede på det globale 

marked. De er samtidig international markedsleder af hvid cement, hvilket helt klart er en stærk side 

for virksomheden, da de dermed har en stærk position i branchen. I Danmark er de ligeledes 

markedsleder  

og er den førende producent af cement og eneste producent af hvid cement i Danmark.  Aalborg 

Portland har en sund og stabil økonomi, hvilket klart er en fordel for virksomheden og en stærk 

side.  

 

Virksomhedens største udfordring på internt niveau, er deres miljøskadelige produktion. Det er klart 

en svag side i disse tider hvor forbrugerne og samfundet bliver mere miljøbevidste. Det er derfor 

vigtigt, at virksomheden er innovativ og forsøger at mindske forureningen mest muligt. Aalborg 

Portland har en lav aktivers omsætningshastighed som i perioden 2013-2014 har haft en negativ 

tendens, hvilket er en svag sige for dem.  

Det er muligt, at den lave AOH ikke er atypisk for cement- og betonbranchen i og med store og 

kapitaltunge produktionsanlæg er nødvendige. Det er dog alligevel vigtigt, at virksomheden er 

opmærksomme på den nedadgående tendens.  

 

I virksomhedens eksterne situation har de nogle trusler samt en række muligheder. Aalborg 

Portland er ligesom mange andre virksomheden også påvirket af en lavkonjunktur hvilket skal ses 

som en trussel for dem. En lavkonjunktur betyder højere arbejdsløshed, mindre privat  forbrug og 

en befolkning der holder på deres penge, hvilket ikke er særlig positiv for virksomheden.  

 

I cement- og betonbranchen er der mange store producenter i sær i udlandet, hvilket betyder, at 

Aalborg Portland har en del store konkurrenter heriblandt den tyske virksomhed Heidelberg, 

Lafarge og Cemex m.fl., som alle er store virksomheder der operer på flere markeder. Konkurrenter 

af denne størrelse, er klart en trussel for Aalborg Portland.  

 

I Danmark har man enorme høje afgifter i forhold til andre lande bl.a. NOx afgiften som 

virksomheden er pålagt fra regeringen.  Afgifter som denne er en trussel for Aalborg Portland og 

kan påvirke deres konkurrenceevne, da de bliver pålagt en ekstra udgift som deres udenlandske 

konkurrenter ikke har. Ligeledes har miljølovgivning stor indflydelse på Aalborg Portland, da de 

arbejder med en miljøskadelig produktion. Det kan dog også ses som en mulighed for Aalborg 

Portland, da befolkningen er blevet mere bevidste om miljøet. Virksomheden har derfor mulighed 

for, at udvikle en ny og mere miljøvenlig maskine/produktion på den måde ville de kunne 

differentiere sig fra konkurrenterne.  I den forbindelse skal teknologien også ses som mulighed, da 

de både kan bruge den i forbindelse med udvikling samt de kan via internettet nå bredt ud og 

udnytte globaliseringen.  Ligeledes er det en mulighed for Aalborg Portland, at være innovative og 

hele tiden tænke i nye baner. 
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9.2 TOWS-analyse 
 
Som overbygning til ovenstående SWOT-analyse laves en TOWS-analyse som skal hjælpe os med 

finde Aalborg Portlands strategiske udviklingsmuligheder. TOWS-analysen kombinerer SWOT-

analysen faktorer på en ny og fremadrettet måde således vi får overblik over hvilket 

styrker/muligheder virksomheden kan udnytte i deres fremadrettet strategi samt hvilke 

svagheder/trusler virksomheden kan undgå for at sikre vækst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ud af ovenstående kan vi se, at ved WO tiltag kan Aalborg Portland overvinde deres svagheder og 

få så meget som muligt ud af deres muligheder, ved at lave nye miljøtiltag og på den måde tiltrække 

nye kunder. Af WT tiltag skal virksomheden skabe en forsvarsplan og minimere svagheden for at 

afværge trusler, ved at reducere omkostninger for at kunne imødekomme konjunkturudsving. 

Samtidig kan de overveje frasalg af dattervirksomhed. Aalborg Portland kan ved ST tiltag buge 

deres styrker til at kæmpe mod truslerne ved at indgå et udviklingssamarbejde med andre i branchen 

samt udnytte virksomheden ekspertise.   

 

Figur 10 - TOWS-analyse. Kilde: Egen fremstilling 
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Ved SO tiltag skal de forfølge deres styrker og drage fordel af mulighederne ved, at have fokus på 

at øge deres markedsandele. Samtidig har de mulighed for, at udnytte teknologien og udvikle en 

mere bæredygtig og miljøvenlig produktion, hvilket vi anser som værende en strategi som 

virksomheden især vil kunne drage fordel af og bør gå videre med.  

 

10. Indledning strategiske løsningsforslag 
 
På baggrund af den strategiske analyse vil vi udarbejde et strategisk løsningsforslag, som skal 

forsøge at imødekomme de udfordringer som Aalborg Portland står overfor. I vores strategisk 

analyse har vi konstateret, at den høje NOx-afgift har stor betydning for virksomhedens 

konkurrencemæssige situation og derfor vil en investering i en ny innovativ og miljørigtig 

maskine/produktionsanlæg være en nødvendighed, hvis virksomheden fortsat skulle kunne 

konkurrerer på niveau med deres udenlandske konkurrenter. Investeringen i den nye maskine vil 

betyde, at Aalborg Portland ville kunne mindske udledning af NOx samt andre stoffer og dermed 

producere mere miljørigtig og undgå de høje NOx-afgifter. 

 

Vi vil i det følgende analysere Aalborg Portlands værkstrategi samt opstille en fiktiv case med 

investering i den nye maskine. Herunder vil vi lave en pris- og mængdeoptimering samt kigge på 

hvordan virksomheden skal finansiere maskinen.  

11. Vækststrategi 
Efter at have analyseret Aalborg Portlands strategiske position undersøges der nu den optimale 

vækststrategi, der fremadrettet skal vende den negative udvikling for selskabet. Ved etablering af en 

ny maskine bliver Aalborg Portland på deres nuværende marked med deres nuværende produkt; 

derfor er markedsstrategien markedsindtrængning. Derfor analyseres strategien 

”markedsindtrængning”. Markedsindtrængning er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at 

øge salget af sit eksisterende produkt til de nuværende markeder. Grundet den politiske regulerende 

NOx-afgift er Aalborg Portland nød til at være innovative med deres produkter.  

Virksomheden kan forsøge at øge det samlede marked ved at bearbejde dette, eller den kan ved et 

uændret marked forsøge at tage markedsandele fra konkurrenterne. Virksomheden står udelukkende 

over for kendte markedsforhold, som skal angribes på nye måder med eksisterende produkter.  

12. Markedsform 
 
Kigger vi på Aalborg Portlands markedsform ved produktion og salg af deres hvide cement på det 

internationale marked, formoder vi at forbrugerne har præferencer, krav og forventninger til 

produktet og udbyderen. Vi befinder os derfor på det heterogene marked. På det internationale 

marked for hvid cement er virksomheden som tidligere nævnt markedsleder, dette betyder ikke 

nødvendigvis, at de er ene om at sælge hvid cement. Der er flere udbyder af hvid cement på det 

internationale marked, hvorfor vi operer med markedsformen monopolistisk konkurrence. 

Monopolistisk konkurrence er nemlig kendetegnet ved mange udbyder og at forbrugerne har 

præferencer over for produktet og/eller udbyderne.  
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13. Prisoptimering 
 

I forbindelse med Aalborg Portland forringede konkurrenceevne som følge af den høje NOx-afgift 

er virksomheden nødsaget til at investere i en ny maskine. Det vil alt andet lige reducere 

omkostningerne pr. Pose cement, da den nye maskine udleder mindre NOx og dermed mindskes 

omkostningen til NOx-afgifter. Vi ønsker derfor at finde den optimale pris og mængde for en pose 

hvid cement ved hjælp af pris- og mængdeoptimering. Endvidere vil vi undersøge om Aalborg 

Portland kan prisdifferentier sig på det danske marked, for at optimere afsætningen, og dermed 

omsætningen.  

 

I forbindelse med prisoptimering har man flere beregningsmetoder; totalmetoden, 

gennemsnitsmetoden og grænsemetoden. Vi vil benytte os af grænsemetoden også betegnet som 

grænsebetragtningen.  Her er ræsonnementet, at det kan betale sig, at udvide produktionen, så længe 

man får mere ind, end man giver ud. 

 

Ved beregning af den optimale mængde og pris arbejder vi med prisafsætningsfunktionen; 

 

 𝑝 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

 

Da vi i ovenstående afsnit har defineret markedet som værende monopolistisk konkurrence, ved vi 

på forhånd, at Aalborg Portlands afsætningskurve er faldende. Den er dog ikke ligeså faldene, som 

den ville være på et monopol-marked, da der er færre konkurrenter end på vores monopolistiske-

marked. Optimeringen lægger altså i, at finde den punkt der maksimere gevinsten.   

 

Vi antager af cement vil have en optimalafsætning på 14.000.000 stk. med en pris på 67 kr. pr. stk. 

Vi forudsætter at en stigning på 1 kr. pr. stk. vil give et fald i omsætningen på 600.000 stk. 

Endvidere forudsætter vi at produktionsomkostningerne for en pose hvid cement er 45 kr.  

Ud fra ovenstående oplysninger kan vi beregne prisafsætningsfunktionen: 

 

𝑎 =
∆𝑦

∆𝑥
=

26−25

14.000.000−13.400.000
= −0,00000167. 

 

𝑏 = 𝑦1 − 𝑎 ∙ 𝑥1 = 67 − 0,00000167 ∙ 14.000.000 = 90. 

 

𝑝 =  −0,00000167𝑥 + 90. 

 

Når vi kender vores prisafsætningsfunktion er vi i stand til at beregne groms som er dobbelt 

hældning af p:  

 

𝑔𝑟𝑜𝑚𝑠 = 2𝑎𝑥 + 𝑏 = 2 ∙  −0,00000167𝑥 + 90 → 𝑔𝑟𝑜𝑚𝑠ℎ =  −0,00000334𝑥 + 90 

 

Vores grænseomkostning / gromk som er ændringen i omkostningerne ved af ændre produktionen 

med en, har vi jf. ovenstående case fastsat til er være 45 kr.  
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På denne bagrund er det nu muligt, at beregne den optimale mængde, ved at sætte groms = gromk.  

 

−0,00000334𝑥 + 90 = 45 

 

−0,00000334𝑥 = 45 − 90 

 

−0,00000334𝑥 = 45 

 

𝑥 =
45

0,00000334
 

 

Ud fra ovenstående beregning, kender vi nu den optimale mængde som er 13.473.054 poser cement.  

 

Da vi nu har den optimale mængde kan vi beregne den optimale pris med udgangspunkt i den 

tidligere fastsatte prisafsætningsfunktion. Den optimale pris, findes ved at sætte vores mængde ind 

funktion.  

 

𝑃 = −0,00000167 ∙ 13.473.054 + 90 

 

𝑃 = −22,5000002 + 90 

 

𝑃 = 67,50 

 

 

Den optimale pris er altså 67,50 kr. pr. pose cement. Det vil sige, at Aalborg Portlands optimale 

produktionen på den nye maskine er 13.473.054 poser hvid cement, som skal sælges til den 

optimale pris på 67,50 kr.  
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a. Grafisk illustration af prisoptimering  
Nedenfor er illustreret en graf der understøtter vores ovenstående beregninger og som kan bekræfte, 

at vores matematisk løsning er korrekt. Der hvor groms og gromk skærer hinanden, har vi den 

optimale mængde og pris. Det se, at de skærer hinanden ved 13.473.054 poser hvid cement til en 

stk. pris på 67,50 kr., dermed er vores beregninger korrekte og vi kunne dermed have ”nøjes” med, 

at indsætte vores prisafsætningsfunktion, groms og gromk i en graf for at finde den optimale pris og 

mængde.  

 

 

Figur 11 – Prisoptimering. Kilde: Egen fremstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Beregning af årlig dækningsbidrag 
 
Vi kan ud fra vores optimale pris og mængde beregne, hvad Aalborg Portland, vil kunne opnå i 

dækningsbidrag ved produktion på den nye og mere miljøvenlig maskine. Jf. nedestående vil 

virksomheden altså kunne opnå et årlig dækningsbidrag på 303.142.715 kr., såfremt de sælger alle 

13.473.054 poser hvid cement til 67,50 kr. 

 

Beregning af årlige dækningsbidrag   

   Mængde     Pris     Kr.  

Omsætning   13.473.054,00   *   67,50   =   909.431.145,00  

 VO  13.473.054,00   *   45,00  =  606.287.430,00  

 DB           303.143.715,00  
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14. Prisdifferentiering 
 
Begrundelsen for at gå ind og kigge på, om Aalborg Portland kan prisdifferentierer sig på det 

danske marked, er for at opnå en større gevinst end hvis de sælger cement til alle købere til samme 

pris. For at dette skal kunne lade sig gøre er der tre betingelser som skal være opfyldt.  

 

Betingelser for prisdifferentiering:  

- Markederne skal kunne holdes adskilt  

- Delmarkederne skal have forskellig priselasticitet 

- Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte 

forskellene i priselasticitet.  

I dette tilfælde ser vi ikke disse betingelser for opfyldt, da markederne ikke kan holdes adskilt for 

hvid cement. Derfor finder vi det nødvendigt at Aalborg Portland afsætter produktet til den samme 

pris på alle markederne, da i et monopolitisk konkurrence marked, er en tendens til at kunden vil 

samle sig på det marked der er ens. 

 

En anden af de tre forudsætninger for at kunne prisdifferentiere er, at delmarkederne skal have 

forskellige priselasticitet. Dette vil vi ikke komme nærmere ind på i denne rapport, da 

forudsætningen om at delmarkederne skal kunne holdes adskilt ikke er opfyldt 

 

15. Investering 
 
For at konceptet i det strategiske løsningsforslag kan blive en realitet, kræves der investering i en 

ekstra maskine til kr. 35.000.000, der skal sikre en billigere produktion. For Aalborg Portland kan 

formålet med investeringen beskrives med disse ikke-monetære og monetære kriterier:  

 

Ikke- monetære kriterier  Monetærer kriterier 

  
 

    
 

  

- Ønsket om innovativ-tænkning - Øget produktivitet ved ny maskine 

  
 

    
 

  

- Imødekomme efterspørgsel på miljø- - Øge indtjeningsevnen   

rigtig produkter     
 

  

  
 

  - Forventning om øget salg ved lancering 

- Nytænkning af forretningsmodel    af mere miljø-rigtig produceret  

ved miljø-rigtige produkter   cement. 
 

  

  
 

    
 

  

- Signal-værdi 
 

  - Mindre betaling af NOx-afgift 
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De ovenstående kriterier bevidner de ikke-monetære beslutningskriterier og de monetære 

beslutningskriterier. De monetære kalkuler er kalkuler som kan måles i kroner og øre og lægger op 

til ja-nej beslutninger. I venstre kolonne er de ikke-monetære beslutninger, som er de mere 

kvantitative kriterier. De ikke-monetære kriterier er præget af ønsket om miljø-venlig produktion, 

hvorimod de monetærer er præget af ønsket om bedre indtjening ved mindre forurenede produktion, 

og derved mindre betaling af NOx-afgift.  

 

Det strategiske løsningsforslag forventes, at bevirke omsætningen, men dette er ikke målbart. 

Derudover er der også en væsentlig værdiskabelse, som ses i en lavere produktionsomkostning, 

samt konkurrencemæssige fordele. Vi har da ud fra egen antagelse skønnet nettoindbetalingerne 

over ønsket antal terminer til indbringelse i kommende kapitalværdimetode beregninger, hvor 

indbetalingen er 14.000.000 pr. år.  

 

Den faldende produktionsomkostning betyder at Aalborg Portland kan forvente en merindtjening på 

14.000.000 kr. om året. Produktionsmaskinen er kalkuleret med en levetid på mindst 8 år, og 

Aalborg Portland forventer at kunne sælge den igen om 8 år for 6.500.000 kr., som derfor er scrap-

værdien 

 

Vi bruger derfor kapitalværdimetoden, hvor vi kigger på de betalinger, som investeringen generer 

og bagefter tilbagediskonterer dem for at finde deres nutidsværdi. Hvis nutidsværdien af de 

fremtidige betalinger er større end investeringsudgiften, er investeringen fordelagtig.  

 

Vi operer derfor med følgende formel:  

 

𝐾0 = 14.000.000 ∗∝ 85% + 6.500.000(1 + 0,05)−8 = −94.884.434 𝑘𝑟 
 
Figur 12-Investeringskalkule. Kilde: Egen fremstilling 
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Det ses ovenfor, at når vi tilbage diskonterer 14.000.000 + 6.500.000 over 8 år, vil nutidsværdien få 

en kapitalværdi på kr. 94.884.434. Kalkulationsrenten er 5%, fastsat ud fra markedsrenten og 

risikovurderingen af investeringen. Vi ser her, at investeringen er rentabelt da kapitalværdien er 

højere end vores investering. 

 
94.884.434– 35.000.000 = 59.884.434. 

 
 
 
Ud over kapitalværdimetoden kan vi ligeledes ved hjælp af den 

interne rentefod udregne om investeringen er fordelagtig, 

såfremt den interne rente er større end kalkulationsrenten.  

For at finde den interne rentefod skal vi først beregne ydelsen 

på lånet. 

 

 

 

Ud fra ovenstående kan vi udregne at ydelsen =  5.415.263,48 kr. 

 

 

Når vi har ydelsen, kan vi derefter udregne den interne rentefod. 

 

Med ovenstående udregning kan vi konkludere at den interne 

rentefod er: 14 %. 

 

Vi kan nu ved hjælp af kapitalværdimetoden samt den interne 

rentefod konkludere at investering er fordelagtig da begge 

udregninger er henholdsvis højere end hovedstolen samt højere  

end kalkulations-renten 

 

a. Følsomhedsanalyse 
 
Med udgangspunkt i investeringsvalget ved køb af en ny produktionsmaskine vil 

følsomhedsanalyse undersøge ændring i kalkulationsrenten. Fordelagtigheden for investeringen vil 

blive undersøgt ved en højere og laver kalkulationsrente.  

 

Kalkulationsrentefoden for investering var i ovenstående beregning fastsat til 5%. Rentefoden er 

fastsat ved markedsrenten og et risikotillæg. Her er det dog værd at se på investeringen ved en 

budgetteret højere risiko-sats og uden maskinens skrapværdi. Det første vi vil undersøge er hvorvidt 

investeringen er følsom over for en ændring af skrap-værdien. Vi ser ved nedenstående figur at en 

ændring i scrap-værdien til kr. 0, falder nutidsværdien til kr. 55.484.978. Investeringen er derfor 

ikke følsom over for ændring i scrapværdi. Dette er positivt for investeringen, da scrap-værdi på en 

maskine er meget usikker, og uanset maskinens værdi i år 8 er investeringen fordelagtig.  

 

 

Nutidsværdi  35.000.000      

Antal år  8      

Rente  5      

Ydelse 
 Fremtidsværdi  -        

Nutidsværdi  94.884.434      

Antal år  8      

Rente  5      

Ydelse  5.451.263      

Fremtidsværdi  -        
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Figur 13 - Ændring af scrap-værdi 

 
 

 

Hvis investeringen i stedet får en højere anskaffelsessum end de antaget 35.000.000 kan 

investeringens følsomhed også ændres. Vi ser på nedenstående figur, at hvis investeringen i stedet 

havde været kr. 95.000.000, vil nutidsværdien være negativ, hvorfor investering ikke vil være 

fordelagtig jf. fundamentalprincip 1. Derfor ved vi at vores investering er følsom overfor en 

eventuel mer-pris ved anskaffelsessummen, og hvad investeringen maksimalt må koste – ved 

nettoindbetalinger på 14.000.000 mio. årligt – før den ikke er fordelagtigt.  

 
Figur 14 - Ændring af anskaffelsessum 

 
 

 
 
 

År Investering	/Scrap Nettoindb Nettoudb Nettobetaling Kapitalisering Nutidsværdi	NB

- 										 35.000.000	-							 35.000.000	-							 1,00														 35.000.000	-							

1														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,95														 13.333.333								

2														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,91														 12.698.413								

3														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,86														 12.093.726								

4														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,82														 11.517.835								

5														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,78														 10.969.366								

6														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,75														 10.447.016								

7														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,71														 9.949.539											

8														 14.000.000								 - 										 14.000.000								 0,68														 9.475.751											

Sum	=	kapitalværdi 55.484.979								

År Investering	/Scrap Nettoindb Nettoudb Nettobetaling Kapitalisering Nutidsværdi	NB

- 										 95.000.000,00	-		 95.000.000,00	-		 1,00														 95.000.000,00	-		

1														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,95														 13.333.333,33			

2														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,91														 12.698.412,70			

3														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,86														 12.093.726,38			

4														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,82														 11.517.834,65			

5														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,78														 10.969.366,33			

6														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,75														 10.447.015,55			

7														 14.000.000,00			 - 										 14.000.000,00			 0,71														 9.949.538,62					

8														 6.500.000,00					 14.000.000,00			 - 										 20.500.000,00			 0,68														 13.875.206,92			

Sum	=	kapitalværdi 115.565,51	-							
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16. Finansiering 
 
Der vil i dette afsnit blive analyseret, hvordan investeringen af maskinen bedst kan finansieres. Ud 

fra finansieringsteori og vurdering af diverse lånetyper ønskes det mest fordelagtige lånetilbud 

indhentes. For at kunne investere i maskinen skal der bruges 35.000.000 kr. det vurderes at Aalborg 

Portland ikke har tilstrækkelig midler til investeringen, så fremmed kapital skal derfor indhentes.  

 

16.1 Lånetilbud 1 – Den Danske Bank 
 
Det første låne tilbud er et 10 årigt afdragsfrit lån fra Den Danske Bank også kaldet et fast lån. Med 

et afdragsfri lån, vil virksomheden kunne opnå mere frihed i låneperioden, da de kun skal betale 

renter. Gælden betales først tilbage sidst i låneperioden hvilket betyder, at det er vigtig at Aalborg 

Portland sørger for at oparbejde likviditet.  

 

Lånets hovedstol vil være de 35.000.000 kr. hertil kommer stiftelsesomkostninger som normalt 

vurderes til 1 %, men det har været muligt at forhandle disse den til 75.000 kr. grundet faste 

omkostninger. Låneskursen vil være 98,6 og kursværdien på lånet vil derfor være 34.583.950 kr. 

hvilket vil sige, at virksomheden skal ud og selvfinansiere 416.050 kr. Banken har tilbudt Aalborg 

Portland en årlig rente på 2,75 %.  

 

På et fast lån beregnes ydelsen ud fra lånets hovedstol og renter, da der ikke afdrages på lånet. Den 

årlige ydelsen beregnes derfor således:  

 

𝑃𝑀𝑇 = 35.075.000 ∗ 0,0275 = 964.562,5 𝑘𝑟 

 

Selve afdraget af lånet sker først sidst i låneperioden hvorfor den samlede lånomkostninger vil være 

i alt 44.720.625 kr. Aalborg Portland skal altså være sikker på, at produktionen og investeringen 

giver overskud for at de ville kunne tilbagebetale gælden ved lånets udløb. 

 

Lånets effektiv rente beregnes ud fra følgende formel: 

 

 

Herefter kan den omregnes til en helårlig rente med følgende formel:  

 

 

 

Lånets effektiv rente er med ovenstående formler beregnet til 2,92 %.  

 

 

 

 

 

k = r *aØ
n R

+hovedstol *(1+ R)-n

R= (1+ r)n -1
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Figur 15 - Lånets afdragsprofil. Kilde: Egen fremstilling  

Termin Restgæld primo Ydelse Rente  Afdrag 

0   kr 34.583.950,00      

1 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

2 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

3 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

4 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

5 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

6 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

7 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

8 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

9 kr 35.075.000,00  (kr 964.562,50)  -964.562,50  kr 0,00  

10 kr 35.075.000,00  (kr 36.039.562,50)  -964.562,50  (kr 35.075.000,00) 

 

 

16.2 Lånetilbud 2 – Nordea 
Det andet finansieringsalternativ er et annuitetslån fra Nordea Bank. Kendetegnet ved et 

annuitetslån er faste ydelser igennem hele låneperioden. Renterne vil være høje i starten og derefter 

vil de løbende falde i takt med, at lånet afdrages. Afdragene vil derimod være lave i starten, men vil 

derefter stige i takt med af renterne falder. På den måde opnå man konstante ydelser.  

 

Hovedstolen vil igen være 35.000.000 kr. hertil kommer 75.000 kr. i låneomkostninger. Lånekursen 

vi været 96 og kursværdien vil derfor være 33.672.000 kr.. Annuitetslånet vil derfor kræve en 

selvfinansiering på 1.403.000 kr. Løbetiden er stadig 10 år og den fasterente er sat til 3,4 % pr. år.  

 

Lånets ydelse beregnes ud fra følgende formel:  

 

 

Det givet lånet en årlig ydelse på 4.196.236 kr. som vil være fast i hele låneperioden. De samlede 

låneomkostninger vil derfor være 41.962.360 kr.  

 

Lånets effektiv rente beregnes med følgende formel: 

 

 

 

Herefter kan den omregnes til en helårlig rente med følgende formel:  

 

 

 

Lånets effektiv rente er med ovenstående formler beregnet til 4,22%. 

 

 

 
 

Y = hovedstol *aØ
Nr

-1

k = Y*aØ
N R

R= (1+ r)n -1
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Figur 16 - Lånets afdragsprofil. Kilde: Egen fremstilling 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente  Afdrag 

0   kr 33.672.000,00      

1 kr 35.075.000,00  (kr 4.196.235,69)  (1.192.550,00) (kr 3.003.685,69) 

2 kr 32.071.314,31  (kr 4.196.235,69)  (1.090.424,69) (kr 3.105.811,01) 

3 kr 28.965.503,30  (kr 4.196.235,69)  (984.827,11) (kr 3.211.408,58) 

4 kr 25.754.094,72  (kr 4.196.235,69)  (875.639,22) (kr 3.320.596,47) 

5 kr 22.433.498,25  (kr 4.196.235,69)  (762.738,94) (kr 3.433.496,75) 

6 kr 19.000.001,49  (kr 4.196.235,69)  (646.000,05) (kr 3.550.235,64) 

7 kr 15.449.765,85  (kr 4.196.235,69)  (525.292,04) (kr 3.670.943,65) 

8 kr 11.778.822,20  (kr 4.196.235,69)  (400.479,95) (kr 3.795.755,74) 

9 kr 7.983.066,46  (kr 4.196.235,69)  (271.424,26) (kr 3.924.811,43) 

10 kr 4.058.255,02  (kr 4.196.235,69)  (137.980,67) (kr 4.058.255,02) 

11 kr 0,00  (kr 4.196.235,69)  -    (kr 4.196.235,69) 

 

16.3 Lånetilbud 3 – Spar Nord 
 

Det tredje lånetilbud er et serielån fra Spar Nord. Et serielån har en høj årlig ydelse i starten af 

låneperioden, men vil senere falde i takt med, at gælden bliver afdraget på. Afdraget er konstant i 

hele låneperioden.  

 

Hovedstolen vil igen være 35.000.000 kr. hertil kommer 75.000 kr. i låneomkostninger. Lånekursen 

vi været 94 og kursværdien vil derfor være 32.970.000 kr.. Serielånet vil derfor kræve en 

selvfinansiering på 2.104.500 kr. Løbetiden er stadig 10 år og den fasterente er sat til 4,6 % pr. år.  

 

Afdraget er konstant og beregnes derfor ved hovedstol / løbetid jf. nedenstående:  

 
 
 

35.075.000 / 10 = 3.507.500 kr. 

 

Renten på lånet er det første år beregnet ud fra følgende:  

 
 

35.075.000 x 4,6 % = 1.613.450 kr.  

 

Lånets ydelse vil det første år være på i alt 5.120.950 kr. herefter vil ydelsen blive mindre i takt med 

lånet afdrages. Dette ses også ud af lånets afdragsprofil.  

 

Lånets effektiv rente beregnes med følgende formel:  

 

 

 

Herefter kan den omregnes til en helårlig rente med følgende formel:  

 

 

k =Y1.termin *(1+ R)-1 +Y2.termin *(1+ R)-2 +Y3.termin *(1+ R)-3 +...+YN.termin *(1+ R)-N

R= (1+ r)n -1
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Lånets effektiv rente er med ovenstående formler beregnet til 5,96 %.  

 
Figur 17 - Lånets afdragsprofil. Kilde: Egen fremstilling 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente  Afdrag 

0   kr 32.970.500,00      

1 kr 35.075.000,00  (kr 5.120.950,00)  (1.613.450,00) (kr 3.507.500,00) 

2 kr 31.567.500,00  (kr 4.959.605,00)  (1.452.105,00) (kr 3.507.500,00) 

3 kr 28.060.000,00  (kr 4.798.260,00)  (1.290.760,00) (kr 3.507.500,00) 

4 kr 24.552.500,00  (kr 4.636.915,00)  (1.129.415,00) (kr 3.507.500,00) 

5 kr 21.045.000,00  (kr 4.475.570,00)  (968.070,00) (kr 3.507.500,00) 

6 kr 17.537.500,00  (kr 4.314.225,00)  (806.725,00) (kr 3.507.500,00) 

7 kr 14.030.000,00  (kr 4.152.880,00)  (645.380,00) (kr 3.507.500,00) 

8 kr 10.522.500,00  (kr 3.991.535,00)  (484.035,00) (kr 3.507.500,00) 

9 kr 7.015.000,00  (kr 3.830.190,00)  (322.690,00) (kr 3.507.500,00) 

10 kr 3.507.500,00  (kr 3.668.845,00)  (161.345,00) (kr 3.507.500,00) 

 

16.4 Valg af finansiering 
 
Der er flere forhold der skal tages hensyn til når man skal sammenligne forskelle finansiering 

tilbud. Det er først og fremmest vigtigt, at Aalborg Portland gør sig klart, hvad de gerne vil have 

ved deres lån. Herudover er der følgende faktorer som er vigtige, at tage i betragtning når der skal 

vælges lån:  

 

Omkostninger – Likviditet – Risiko – Fleksibilitet 

 

Vi har opstillede nedenstående figur, hvor de tre finansiering alternativer holdes op imod hinanden 

for nemmere, at kunne sammenligne og vælge det bedste lån med ovenstående faktorer holdt for 

øje. 

 
Figur 18 - Valg af finansieringstilbud. Kilde: Egen fremstilling  

  Annuitetslån Fast lån Serielån 

Hovedstol  kr. 35.000.000,00   kr. 35.000.000,00   kr. 35.000.000,00  

Låneomkostninger ved optagelse af 
lån  kr. 75.000,00   kr. 75.000,00   kr. 75.000,00  

Rente 3,40% 2,75% 4,60% 

Kursværdi  kr. 33.672.000,00   kr. 34.583.950,00   kr. 32.970.500,00  

Årlig terminsydelse år 1  kr. 4.196.235,69   kr. 964.562,50   kr. 5.120.950,00  

Den effektive rente 4,22% 2,91% 5,96% 

Løbetid 10 år 10 år 10 år 

 

 

Det er først og fremmest vigtig, at se på hvilke omkostninger der er i forbindelse med lånet 

herunder den fremtidige forpligtigelse. Ofte vil man til dette, bruge den effektive rente, som giver et 

hurtig overblik over hvilke af lånene der er billigst. Her er det dog vigtig, at lånene er 

sammenlignelige i forhold til levetid, hovedstol og afdragsprofil. Alle tre lånealternative må 

vurderes, at være sammenlignelig.  
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Kigger vi derfor på den effektive rente ser vi, at det faste lån altså er det billigste, da det er den med 

den laveste effektive rente. Serielånet er derfor det dyreste med en effektiv rente på 5,96 %, hvorfor 

det ud fra en omkostningsbetragtning er det dårligste valg.  

 

Udover omkostninger er det også vigtig, at tage likviditeten i betragtning. Såfremt renten er højere 

på lånet, end hvad investering forventes af give i afkast, vil virksomheden miste likviditet. Det er 

derfor vigtig for Aalborg Portland, at vælge et overkommeligt lån i forhold til investeringen. Ser vi 

lånenes rente er det igen det faste lån, der er mest fordelagtig, da denne har den laveste rente på 

2,75 %. Vi ser samtidig, at det også er den med den største kursværdi, hvilket vil sige, at 

virksomhedens egenfinansiering er mindre. Ud fra en likviditetsmæssige betragtning, vil det faste 

lån altså være at fortrække. Risikovillighed er ligeledes vigtig, at have med i overvejelserne. 

Aalborg Portland skal gøre det klart, hvorvidt man f.eks. ønsker fast eller variable rente, da 

ændringer i en variable rente kan få ydelserne til at stige pludseligt. Alle ovenstående lån er dog 

med fast rente, hvorfor det ikke er her virksomhedens risiko ligger.  

 

Derimod hvis man vælger et fast lån, hvor der udelukkende betales renter i låneperioden og afdraget 

først skal falde i år 8, vil der være en risiko for, at virksomheden ikke har fået oparbejdet likviditet 

nok, til at kunne indfri lånet.  Dette kan lede os videre over til næste punkt omkring fleksibilitet. Det 

er vigtig, at have med i betragtningen, om lånet evt. kan indfries før tid, såfremt Aalborg Portland 

kommer til ekstra likviditet og om det er til kurs 100. Ligeledes kan det også være en fordel med 

afdragsfrihed til situationer, hvor det kan være nødvendig, at bruge likviditeten til andet end at 

afdrage på gæld.  

 

Ud fra ovenstående betragtning vurdere vi, at det faste lån med afdragsfriheden, er det bedste 

lånetilbud for Aalborg Portland. Det er det billigste lån, men det laves effektive rente samt det lån 

med den højst kurs og lavest rente. Det er dog vigtig, at Aalborg Portland løbende sørger for, at 

oparbejde likviditet, til indfrielsestidspunktet. Dette vurdere vi ikke, at være et problem, da 

virksomheden har en sund og stabil økonomi hvorfor det bør været muligt, at oparbejde nok 

likviditet til indfrielsen.  

17. Perspektivering 
 

Ændret købsadfærd, økonomiske forandringer og politiske reguleringer er noget, som altid vil 

forandre de frie markeder. Dem som vinder i sidste ende er dem, som tager fremtiden til sig og er 

omstillingsparate. I vores rapport fremgår det strategiske løsningsforslag som værende investering i 

en ny maskine. I vores SWOT-, samt TOWS-analyse redegjorde vi for forskellige udfordringer 

samt muligheder for Aalborg Portland. Her kunne det være interessant at analysere 

løsningsforslaget fra et andet perspektiv.  

 

Hvis vi skal forsøge at se problemstillingen i et bredere og mere nuanceret perspektiv, så er vi 

meget opmærksomme på, at der kan være flere andre relevante løsningsforslag til den pågældende 

problemstilling. I det aktuelle tilfælde opstiller og gennemanalyser vi hvorledes et muligt 

investeringstiltag kan være en løsning på Aalborg Portlands politiske udfordring.  
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Vi påpeger dermed at en udvidelse af rapportens indhold, kunne omfatte en alternativ og mere 

alsidig strategiplan. Hvor andre tiltag med fordel kunne fremhæves som mulige løsninger for, 

hvordan Aalborg Portland i fremtiden kunne optimere og drage større nytte at det 

afsætningspotentiale vi mener at de muligvis går glip af pga. NOx-afgiftens tilstedeværelse.  

 
 

18. Konklusion 
 
Projektet blev skabt af en underen over, hvilken påvirkning den danske NOx-afgift skabte for en 

produktionsvirksomhed som Aalborg Portland. Vi ønskede at analysere Aalborg Portlands 

konkurrencemæssige situation, og hvilke udfordringer NOx-afgiften gav Aalborg Portland ift. især 

deres udenlandske konkurrenter. Vi indledte opgaven med en redegørelse omkring spændingsfeltet 

mellem diverse interesseorganisationer, som virkelig ridser interessekonflikten mellem økonomisk-

vækst og grøn-vækst. Det er her vi ser en skarp kontrast i problemformuleringen. Ved hjælp af 

SE/SU-kurver blev det belyst på samfunds- og virksomhedsniveau, hvordan en afgift påvirker den 

pågældende virksomheds dækningsbidrag, men samtidig er med til at betale for de eksternaliteter 

som samfundet oplever.  

 

Den strategiske analyse indledtes med en analyse omkring Aalborg Portlands eksterne situationen. 

PESTEL-analysen belyste at Aalborg Portland befinder sig i en særdeles konjunkturfølsom branche, 

da en økonomisk afmætning rammer byggeri, og dermed også industrien hårdt. Ved indekstal kunne 

det vises at i perioden fra 2007 til 2009 faldt Aalborg Portlands omsætning med hele 33%, og Årets 

resultat faldt med hele 75%.  

 

Brancheanalysens analyse viste hvilke parameter, som gjorde sig gældende i Aalborg Portlands 

interne situation. Brancheanalysen viste at Aalborg Portland befandt sig på et særdeles attraktivt 

marked. Aalborg Portland er suverænt den største spiller på det danske marked, hvorfor de har en 

stor forhandlingsstyrke over for deres leverandøre og kunder. Cement-branchen er så 

omkostningstung en branchen at truslen fra nye udbydere vurderes meget lav. 

Konkurrenceintensiteten i branchen er dog stor i branchen – især på det udenlandske marked. Her 

har Aalborg Portland haft det svært, da de har været pålagt NOx-afgiften som deres udenlandske 

konkurrenter ikke har haft. 

 

Regnskabsanalysen viste at Aalborg Portland de sidste 5 år har generede tilfredsstillende resultater, 

og overordnet har en stabil og sund økonomi. Siden NOx-afgiftens i 2012 har Aalborg Portland 

formået at hæve deres omsætning. Omsætning steg fra 2010 til 2011 med 20%, dog stagnere 

omsætningen fra 2012 til 2014 hvor den kun stiger 7%. Likviditetsgraden har de seneste 5 år været 

negativ for Aalborg Portland i 2010 lå likviditetsgraden på 147%, hvor den i 2014 faldt til kun 96%. 

Regnskabsanalysen viste os at i 2013 falder næsten samtlige af Aalborg Portland nøgletal. Både 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed lider et fald, som påvirker afkastningsgraden 

negativt. Dog sker der en stigning igen i 2014, hvor det især ligner at Aalborg Portland ”rydder op” 

i deres omkostninger. Administrationsomkostninger falder i 2014 med 20%, hvorfor det ligner at 

Aalborg Portland tilpasser deres omkostninger til den ekstra-store betaling af NOx-afgiften.  
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Vi så endvidere i regnskabsanalysen, ved hjælp af vores regressions-analyse, at den fremtidige 

omsætning ikke har udsigt til stigninger, hvis ikke Aalborg Portland foretager sig yderligere end det 

som sker netop nu. Derfor er det essentielt for Aalborg Portland at søge initiativer som fremmer 

deres omsætning, hvad enten det er investering i nye innovative maskiner eller at indtræde på nye 

markeder for at vinde nye markedsandele. 

 

Værdikædeanalysen analyserede hvilke tiltag Aalborg Portland gør, som skaber værdi for deres 

kunder. Af Aalborg Portlands primære aktiviteter er den indgående logistik rigtig vigtig og den skal 

helst fungere upåklageligt, så deres råvarer hurtig kan transporteres videre til produktionen. Fungere 

dette led ikke, sænkes produktionen og dermed bliver virksomheden mindre effektive. En optimal 

og effektiv indgående logistik er derfor med til at skabe konkurrencemæssige fordele og værdi for 

Aalborg Portland. På samme måde er fremstillingsprocessen og produktionen alt afgørende for 

virksomheden. Det er her produktet bliver til og det er livsvigtig for virksomheden at dette sker på 

et højt niveau, så kunden modtager det bedst mulige produkt. 

 

Ved gennemgangen af den strategiske analyse blev det påset, at Aalborg Portland har nogle 

væsentlige udfordringer i deres branche, dog er Aalborg Portland en solid virksomhed, som står 

godt rustet til fremtiden. Den strategiske analyse fortalte os, at cement-branchen er utrolig 

konjunktur følsom, samtidig er branchen følsom overfor politiske reguleringer, hvorfor branchen 

netop er ramt af den forhøjede NOx-afgift. Ved regnskabsanalysen blev det vist ved lineære 

regression, at hvis Aalborg Portland ikke foretager sig noget, vil omsætningen ligge status qou efter 

5 år. Derfor er vores strategiske løsningsforslag en investering i en miljørigtig produktionsmaskine. 

Dette vil imødekomme de udfordringer, som blev belyst ved vores SWOT- og efterfølgende vores 

TOWS-analyse. Her blev det belyst at der i branchen ligger en efterspørgsel efter miljørigtige 

produkter fra diverse udbydere – dette vil en investering i en ny produktionsmaskine være 

behjælpelig med. Samtidig stiller politikerne større og større krav til produktionen, og 

virksomhederne oplever flere og flere reguleringer for målet om grøn omstilling. Derfor er det 

vigtigt for Aalborg Portland at være på forkant med dette.  

 

Det strategiske løsningsforslag indledtes med en prisoptimeringsanalyse, hvor det blev beregnet 

hvilken optimal pris og mængde Aalborg Portland bør afsætte ved salg af cement. Det blev videre 

belyst at prisdifferentiering mellem det danske og udenlandske marked ikke var muligt, grundet den 

store globalisering som gør det muligt for kunder at købe på det marked, som har den billigste pris. 

Investeringsafsnit undersøgte om investeringen var fordelagtigt. Det blev ved hjælp af 

kapitalværdimetoden samt den interne rentefod konkluderet at investering var fordelagtig da begge 

udregninger er henholdsvis højere end hovedstolen samt højere end kalkulations-renten. Det blev 

derefter påset at investeringen ikke var følsom over for ændring i scrap-værdien, men derimod var 

følsom overfor ekstra omkostninger ved anskaffelsessummen. Ved finansiering af investeringen 

blev 3 forskellige lånetilbud undersøgt. Disse blive vurderet ved forskellige variabler herunder; 

omkostninger, likviditet, risiko og fleksibilitet. Ud fra ovenstående betragtning vurderede vi, at det 

faste lån med afdragsfriheden, var det bedste lånetilbud for Aalborg Portland.   
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Overordnet set mener vi at Aalborg Portland er en sund virksomhed, som dog har udfordringer i 

fremtiden. Virksomheden er presset af de reguleringer staten foretager og det går i sær ud over 

deres konkurrenceevne i forhold til deres udenlandske konkurrenter, som ikke er pålagt samme 

afgifter. Dog viste regnskabsanalysen os, at Aalborg Portland er hurtige til at omstille sig. Vi mener 

at et fokus punkt for Aalborg Portland hele tiden må være at investere i maskiner, som er 

omstillingsparate til både efterspørgslen fra staten samt forbrugerne.  
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20. Bilag 
 
Bilag – regnskabsanalyse 
 

Aalborg Portland 

            Regnskabsanalyse - Moderselskab 

            EUR. MIO (000)     2010   2011   2012   2013   2014 

      EUR. MIO   EUR. MIO   EUR. MIO   EUR. MIO   EUR. MIO 

  
           Nettoomsætning 
  

 151  
 

 180  
 

 185  
 

 188  
 

 192  

  
           Produktionsomkostninger 
  

 106  
 

 112  
 

 111  
 

 113  
 

 104  

  
           Salgs- og 

distributionsomkostninger 
  

 27  
 

 30  
 

 31  
 

 31  
 

 29  

  
           Administrationsomkostninger 
  

 16  
 

 14  
 

 12  
 

 13  
 

 12  

  
           Resultat før skat  
  

 6  
 

 31  
 

 47  
 

 30  
 

 62  

  
           Finansielle indtægter 
  

 4  
 

 9  
 

 17  
 

 1  
 

 19  

  
           Finansielle omkostninger  
  

 1  
 

 1  
 

 2  
 

 4  
 

 5  

  
           Årets resultat 
  

 5  
 

 25  
 

 40  
 

 25  
 

 50  

  
           Anlægsaktiver 
  

 305  
 

 295  
 

 380  
 

 564  
 

 614  

  
           Likvide beholdninger 
  

 95  
 

 695  
 

 268  
 

 8  
 

 7  

  
           Omsætningsaktiver 
  

 102  
 

 96  
 

 76  
 

 67  
 

 78  

  
           Samlede aktiver  
  

 407  
 

 391  
 

 456  
 

 631  
 

 692  

  
           Egenkapital 
  

 308  
 

 309  
 

 347  
 

 371  
 

 423  

  
           Langfristet gæld 
  

 29  
 

 27  
 

 56  
 

 181  
 

 189  

  
           Kortfristet gæld 
  

 69  
 

 55  
 

 53  
 

 79  
 

 81  
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Nøgletal:      2010   2011   2012   2013   2014 

  
           Overskudsgrad (resultat / omsætning) 
  

3,31 
 

13,89 
 

21,62 
 

13,30 
 

26,04 

  
           Likviditetsgrad (oms.aktiver / kort gæld) 
  

147,83 
 

174,55 
 

143,40 
 

84,81 
 

96,30 

  
           Soliditetsgrad (egenkaptial / aktiver) 
  

75,68 
 

79,03 
 

76,10 
 

58,80 
 

61,13 

  
           Finansieringsgrad (lang gæld / anlæg.aktiver) 
  

9,51 
 

9,15 
 

14,74 
 

32,09 
 

30,78 

  
           Egenkapitalens forretnning (resultat før skat / egenkaptial) 
  

 1,95  
 

 10,03  
 

 13,54  
 

 8,09  
 

 14,66  

  
           Afkastningsgraden (resultat / aktiver)  
  

1,23 
 

6,39 
 

8,77 
 

3,96 
 

7,23 

  
           AOH (omsætning / aktiver) 
  

 0,37  
 

 0,46  
 

 0,41  
 

 0,30  
 

 0,28  

  
           Gældsrenten (finansielleomk. / gældsforpligt.) 
  

 1,02  
 

 1,22  
 

 1,83  
 

 1,54  
 

 1,85  
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Finansiering – annuitetslån 
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Finansiering – stående lån  
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Finansiering – serielån  
 
Serielån

Def

En lånetype hvor tilbagebetalingen foregår med lige store afdrag i hele perioden.

Den effektive rente anvendes som udtryk for den betaling, der under hensyntagen

til lånets kursværdi, reelt må ydes for lånet.

Hovedstol kr 35.075.000,00 Helår Dag 360

Terminslængde Helår Halvår Halvår 2

Nominel årlig rente 4,600% Kvartal Helår 1

Løbetid 10 Måned Kvartal 4

Kurs 94 Dag Måned 12

Kalkulationsrente 10%

Kalkulationsrente/termin 10,00%

Terminsrente 4,600%

Antal terminer 10

Kursværdi kr 32.970.500,00

Omkostninger kr 0,00

Provenue kr 32.970.500,00

Serielånet har konstant afdrag, der beregnes som hovedstol/antal terminer

Afdrag: kr 3.507.500,00

Da afdraget er konstant, er renten faldende.

Lånets effektive rente kan så beregnes med formlen:

r = 5,962%

Denne rente kan omregnes til helårlig rente med formlen:

hvor n er antal årlige terminer og r er terminsrenten

Den årlige effektive rente R= 5,962%

Hvis man ser på nutidsværdien af 10

terminsydelser med en kalkulationsrente på 10,00%

Så har de en nutidsværdi på kr 27.772.617,33

Det vil sige, at vi får et finansieringstilskud på kr.

Udbetalt beløb kr 32.970.500,00

Nutidsværdi af lånets ydelser kr 27.772.617,33

Finansieringstilskud kr 5.197.882,67

Restgæld efter ?? Terminer beregnes med nedenstående formel, hvor N sættes lig med resterende terminer:

Hovedstol - afdrag*betalte terminer

Af hensyn til opgørelse af eventuel restgæld vises her et skema med afdragsprofilen for lånet, der evt. kan skrives direkte af:

Termin Restgæld primo Ydelse Rente Afdrag

0 kr 32.970.500,00

1 kr 35.075.000,00 (kr 5.120.950,00) (1.613.450,00)    (kr 3.507.500,00)

2 kr 31.567.500,00 (kr 4.959.605,00) (1.452.105,00)    (kr 3.507.500,00)

3 kr 28.060.000,00 (kr 4.798.260,00) (1.290.760,00)    (kr 3.507.500,00)

4 kr 24.552.500,00 (kr 4.636.915,00) (1.129.415,00)    (kr 3.507.500,00)

5 kr 21.045.000,00 (kr 4.475.570,00) (968.070,00)       (kr 3.507.500,00)

6 kr 17.537.500,00 (kr 4.314.225,00) (806.725,00)       (kr 3.507.500,00)

7 kr 14.030.000,00 (kr 4.152.880,00) (645.380,00)       (kr 3.507.500,00)

8 kr 10.522.500,00 (kr 3.991.535,00) (484.035,00)       (kr 3.507.500,00)

9 kr 7.015.000,00 (kr 3.830.190,00) (322.690,00)       (kr 3.507.500,00)

10 kr 3.507.500,00 (kr 3.668.845,00) (161.345,00)       (kr 3.507.500,00)

k = Y1.termin *(1+ R)-1 +Y2.termin *(1+ R)-2 +Y3.termin *(1+ R)-3 + ...+YN.termin *(1+ R)- N

R = (1+ r )n -1
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