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1 Introduktion 
Landbrugssektoren i Danmark har over en længere årrække været under pres. Svineproduktionen har aldrig 

været mængdemæssigt reguleret af EU og har udviklet sig under frie markedsforhold. Der er selvfølgelig 

andre EU-regulativer som har indflydelse på produktionsvilkårene. Disse markedsforhold har presset de 

danske svineproducenter og gjort det mindre attraktivt at producere svin i Danmark. En følge heraf er, at 

en del svineproduktion er flyttet til Østeuropa, hvor produktionspriserne er lavere. Denne udvikling har selv 

sagt indflydelse på de danske slagteriers vilkår og har også medført flere lukninger af slagterier gennem en 

længere årrække. 

2 Problemstilling 
Danish Crown, Danmarks største slagteri, har fra regnskabsåret 2009/10 til 2012/13 hvert år realiseret 

omsætningsstigninger. Fra regnskabsåret 2012/13 til 2013/14 er der sket en stagnering i omsætningen. 

Danish Crown har stort fokus på at positionere sig i markedet, senest har det været fremme i forhold til 

fusion med svineslagteriet Tican. På trods af en stor stigning i omsætningen, de seneste 5 år, er resultatet 

ikke steget i samme grad. Danish Crown må formodes at kunne profitere af omsætningsstigningen ved 

yderligere strategiske tiltag og ændringer, ligesom det fremadrettet kan bidrage til fortsat vækst målt på 

omsætning. Denne erkendelse har ledet til nedenstående problemformulering. 

3 Problemformulering 
På baggrund af den nuværende situation, ønskes det analyseret hvilke strategiske tiltag Danish Crown bør 

overveje at foretage for at opnå øget markedsandele og forbedret indtjening og dermed bedre økonomisk 

resultat? 

3.1 Undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvorledes kan Danish Crowns nuværende interne økonomiske situation bedst beskrives? 

- Hvordan er Danish Crowns rentabilitet og indtjeningsevne på nuværende tidspunkt? 

- Hvilke muligheder har Danish Crown for fremtidig vækst? 

- Hvordan er markedssituationen, og hvorledes står Danish Crown over for markedet, herunder 

kunderne og konkurrenterne? 

- Hvordan er omverdens forholdene for den branche Danish Crown opererer i? 

- Hvilke strategiske muligheder har Danish Crown, som bedst muligt drager fordel af virksomhedens 

styrker og mitigerer virksomhedens svage sider? 

4 Metode 
Udgangspunktet for alt analysearbejde og videns produktion må altid være en eksplicit problemformulering 

(Nielsen, 2009, s. 29). Problemformuleringen virker som formålsbeskrivelse og ledetråd i projektet og virker 

på denne måde også afgrænsende. Ideen om ”en virksomheds vej ud af krisen” var givet. Emnet er faldet 

på Danish Crown ud fra en realisation af at de i perioden 2009/10 til 2013/14 har haft en 

omsætningsstigning på cirka 28 %. I samme periode er resultatet kun steget beskedent, nemlig med cirka 

0,50 %. I præciseringsprocessen, der har ledt til problemformuleringen, har vi igennem litteraturstudier 

tilegnet os viden, der har muliggjort en præcis problemformulering.  Forståelsen er fremkommet ved en 
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hermeneutisk tilgang, der på den ene side ved deduktion tager udgangspunkt i eksisterende viden og teori 

og på den anden side ved induktion, at inddrage spredt viden eller empiri om emnet. 

Netop ved at drage nytte af eksisterende viden og samtidig forholde sig til virkeligheden, eller empirien, 

sikres problemorienteringen, der skal lede til en præcis besvarelse af, i dette tilfælde, en eksplorativ 

problemformulering. 

I forbindelse med udarbejdelse af projektet er vi opmærksomme på at de brugte oplysninger fra Danish 

Crowns hjemmeside og årsrapporter ikke er udarbejdet af subjektive formidlere, men dog ser vi disse som 

troværdige. 

Ved brug af andre kilder anvendes en generel kildekritisk tilgang, hvor der løbende tages stilling til om 

kilderne er troværdige. 

4.1 Afgrænsning 

I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil der blive taget udgangspunkt i Danish Crown på 

koncernniveau. Regnskabsanalysen vil blandt andet blive foretaget på koncernniveau, og der vil ikke her 

blive set på de enkelte datterselskaber. Der vil kun i værdikæden blive set på nogle udvalgte 

datterselskaber, da disse kontrollerer forskellige led i værdikæden. I de øvrige analyser vil der kun blive 

fokuseret på koncernen som helhed. Endvidere vil der løbende i opgaven blive opstillet relevante 

afgrænsninger og antagelser til projektets udarbejdelse. 

4.2 Casestudie design 

Ved valg af undersøgelsesdesign spiller faktorer såsom problemstillingens indhold, teori, ressourcer og 

arbejdsbetingelser en væsentlig rolle. Når problemstillingen lægger op til at undersøge et fænomen, som 

ikke vil kunne forstås eller forklares løsrevet fra den sammenhæng, hvori det optræder, og der foreligger 

flere muligheder for at benytte flere delmetoder til belysning af fænomenet, samt når antallet af 

undersøgelsesenheder er begrænset, vil man ofte med fordel kunne benytte sig af casestudiet (Nielsen, 

2009, s. 62). 

Nedenfor er de undersøgelsesenheder dette projekt vil fokusere på. 

For at identificere de faktorer, der påvirker Danish Crown, foretages en strategisk analyse. Denne starter 

med en kort gennemgang af Danish Crown og branchen, herunder præsenteres produkt, aftagere, 

værdikæde og markedsform. Dernæst følger en intern og en ekstern analyse af strategiske forhold, der 

relaterer sig til Danish Crown. Endvidere er analysens mål at identificere forhold i slagteribranchen og 

omverdenen, som har indflydelse på Danish Crowns fortsatte drift. I det følgende vil henholdsvis den 

interne og den eksterne del blive konkretiseret og de enkelte delelementer fremhævet.  

Den interne del består af en værdikædeanalyse, regnskabsanalyse og en analyse der ved hjælp af Ansoffs 

vækstmatrice identificerer Danish Crowns vækstmuligheder. Regnskabsanalysen skal ved hjælp af LARS F-

modellen afdække Danish Crowns økonomiske udvikling, således at Danish Crowns nuværende 

driftsøkonomiske situation står klar og kan indgå i overvejelserne omkring de interne strategiske faktorer.  

Den eksterne del består af henholdsvis Porters Five Forces og PESTEL-analysen.  
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Porters Five Forces har til formål at beskrive konkurrencesituationen for et givent marked og inkluderer 

således kunder, leverandører, produkter og eventuelle nye konkurrenter. Porters Five Forces tager således 

udgangspunkt i en konkret branche. Efter at have analyseret ved hjælp af Porters Five Forces vil PESTEL 

blive anvendt. PESTEL-analysen har til formål at analysere omverdenen. 

Til at belyse branchesituationen Danish Crown befinder sig i vil der blive anvendt dataanalyse. Det vil her 

blive undersøgt hvorledes priserne på svin har udviklet sig samt antallet af svin der slagtes. Dataanalysen vil 

blive brugt til at se på udviklingen, samt til at konstaterer eventuelle sammenhænge. 

Efter at have udført de interne og eksterne analyser samles disse i en SWOT-analyse, hvor SW beskriver de 

interne styrker og svagheder og hvor OT opsummerer de eksterne muligheder og trusler. Formålet med 

SWOT-analysen er, at danne grundlag for at identificere de strategiske muligheder Danish Crown kan 

vælge. 

På baggrund af de resultater SWOT-analysen giver vil der blive lavet flere strategisk muligheder for vækst 

illustreret i en TOWS.  

På baggrund af de i TOWS’en opstillede strategier vil udvalgte strategier blive yderligere behandlet.  

Af nedenstående flow-chart er strukturen over opgaven illustreret. 

 

Figur 1 – Flow-chart -  Egen tilvirkning 

5 Beskrivelse af Danish Crown 
Danish Crowns historie har sin begyndelse i 1887. Her blev det første andelsslagteri grundlagt, oprettet af 

500 bønder fra Horsens egnen, der sammen åbnede Danmarks første svineslagteri. I dag har Danish Crown 

deres hovedkontor placeret i Randers. Siden er koncernen vokset ved opkøb og fusioner, og er således i dag 
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blandt verdens største eksportører af svinekød og blandt verdens anden - tredje største kødeksportører. 

Herudover omfatter Danish Crown koncernen en række datterselskaber, der producerer og sælger en 

række andre fødevareprodukter. (Danish Crown A/S, b) Eksempler på disse er Tulip Food Company og 

Friland. (Danish Crown A/S, c) 

Danish Crown er i dag et aktieselskab, ejet af andelsselskabet, Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. 

Ledelsen består af andelshavere og medarbejderrepræsentanter, der er valgt af generalforsamlingen. 

(Danish Crown A/S, d)  Danish Crown koncernen har en omsætning på 58 mia. kr. og ca. 8.500 

andelshavere. Koncernen har ca. 23.000 medarbejdere. (Danish Crown A/S, c)  

Danish Crown har gennem årene været blandt de mest omtalte virksomheder i den danske presse. Danish 

Crown har været omtalt på godt og ondt, det være sig nedskæringer, nedlæggelse af arbejdspladser men 

også fusioner og eksempelvis åbningen af verdens mest moderne slagteri i Horsens i 2005 der kan slagte 

77.000 svin om ugen (Danish Crown A/S, a). 

6 Markedsform 
Danish Crown vil, når fusionen med Tican træder i kraft, være det tredje største slagteri i verden. (Rudbeck, 

Danish Crown-fusion skaber verdens tredjestørste slagteri, 2015) På verdensmarkedet er der mange 

udbydere, hvor Danish Crown som nævnt er blandt de største. I branchen foreligger der præferencer 

blandt diverse forbrugere, slagterierne og de efterfølgende forædlende led, kan således profilerer sig ved at 

anvende disse præferencer. Konkret forsøger Danish Crown at anvende præferencerne på markedet, 

blandt andet ved økologi, en produktion hvor mindst muligt af det slagtede dyr går til spilde, høj 

håndværksmæssig kvalitet mv. (Danish Crown A/S, e) Idet der i slagteribranchen er mange udbydere på 

verdensmarkederne og der er præferencer, gør markedet heterogent. Derfor kan markedsformen 

karakteriseres som monopolitisk konkurrence (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 264). 
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7 Udvikling i forbrug af kød 
Forbruget af kød har gennem årene oplevet en stor udvikling. Præferencer for kød ændres, altså 

eksempelvis med en slags kød frem for en anden slags. Dette kan være for så vidt dyreart, eksempelvis 

svinekød over for oksekød, men ligeledes delene på samme dyr som eksempelvis fars kontra mørbrad.  

Udviklingen i forbruget af kød i Danmark ses illustreret af nedenstående figur. 

 

Figur 2 - Udarbejdet på baggrund af data fra www.statistikbanken.dk 

 

For Danish Crown vil de to kødtyper, der er mest relevant at se på være svinekød samt okse- og kalvekød, 

da disse er størst målt på mængde, samt at det er her Danish Crowns primære produktion allerede foregår. 

Som det ses af ovenstående, har danskernes forbrug af svinekød været faldende. Forbruget af svinekød er 

faldet med 152 mio. kg. fra 330 mio. kg. til 178 mio. kg. svarende til et fald på 46 %. I samme periode er 

forbruget af okse- og kalvekød steget med 60 mio. kg. fra 97 mio. kg. til 157 mio. kg. svarende til en stigning 

på 62 %. 

En hypotese for forbruget af kød i Danmark, kunne være, at det samlede forbrug af kød er forholdsvist 

konstant, idet danskerne allerede får de mængder kød de behager. Skulle det være tilfældet, ville det 

betyde, at forbruget kun ændres indbyrdes mellem de forskellige typer af kød. Som tidligere omtalt, ses det 

af ovenstående, at mens forbruget af svinekød har været faldende, da har forbruget af okse- og kalvekød 

været stigende. Det ønskes nu undersøgt hvorvidt der er en sammenhæng i forbruget af okse- og kalvekød 
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og forbruget af svinekød. For at undersøge dette er forbruget af svinekød sat ind i et punktdiagram som 

funktion af okse- og kalvekødet. 

 

Figur 3 - Udarbejdet på baggrund af data fra www.statistikbanken.dk 

Som det ses af ovenstående punktdiagram, ser det umiddelbart ud til at der er en sammenhæng i forbruget 

af svinekød og okse- og kalvekød. For nærmere at se på sammenhængen er der foretaget regression af 

ovenstående punktdiagram. De 2 regressioner der passer bedst til datasættet er lineær og polynomisk. 

Disse er vidst nedenfor.   
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Som det ses af værdien af 𝑅2 kan der ikke konstateres nogen lineær eller polynomisk sammenhæng. Den af 

de to der passer bedst er den polynomiske regression, denne er dog ikke et udtryk for sammenhængen 

mellem forbruget af okse- og kalvekød og svinekød. 

Ud fra figur 2, hvoraf det fremgik at det danske forbrug af svinekød har været dalende, mens forbruget af 

oksekød har været stigende, kan man få den tanke, at svineforbruget i takt med stigende indkomster har 

tabt marked til andet kød eller fødevarer.  

For at undersøge om der er en sammenhæng mellem indkomsten og forbruget af svinekød er disse opstillet 

i et punktdiagram. Af diagrammet ses en sammenhæng der virker lineær, hvorfor der er lavet lineær 

regression. Diagrammet hvoraf der er lavet lineær regression ses nedenfor. 

 

Figur 5 - Udarbejdet på baggrund af data fra www.statistikbanken.dk 

Som det ses af 𝑅2 i den lineære regression passer denne godt til sammenhængen. Der er altså en 

tilnærmelsesvis lineær sammenhæng mellem danskernes gennemsnitlige forbrug af svinekød og den 

gennemsnitlige indkomst. 

At det er en aftagende lineær funktion der beskriver sammenhængen er et udtryk for, at desto højere en 

indkomst man har desto mindre forbrug af svinekød er man tenderende til at have. Svinekød er en 



Afgangsprojekt HD 1. del Gruppe P08 27-05-15 

 

 
Side 11 

 
  

forholdsvist billig spise, og i takt med at indkomsten stiger bliver denne substitueret til fordel for andre 

fødevarer. 

For Danish Crown svinekødsproduktion vil øgede indkomster derfor være en trussel. Såfremt de øvrige 

delmarkeder agerer på samme måde som det danske, da vil der også her være faldende svineforbrug i takt 

med stigende indkomst. For Danish Crown er det da en fordel at have en bred produktportefølje, da man er 

mindre sårbar over for ændringer i omverdenen, herunder konjunkturændringer og svingende indkomster i 

omverdenen.  

8 Værdikædeanalyse. 
I følgende afsnit vil der blive foretaget en analyse af Danish Crowns værdikæde. En værdikæde består af og 

beskriver de aktiviteter i en virksomhed, der sammensat skaber værdi for kunden, hvormed der kan skabes 

en konkurrencemæssig fordel for producenten. 

Litteraturen beskriver flere teorier, der behandler de enkelte aktiviteter, eksempelvis parameter – eller 

pristeori, men dette afsnit vil tage afsæt i Michael Porter’s value chain. (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 

278-279) 

Modellen er generisk, kan tilpasses hver enkelt virksomhed eller dele deraf, og ser ud som følger: 

 

Figur 6 – Værdikædemodel hentet fra http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_66.htm 

Som det fremgår af modellen er den inddelt i en række aktiviteter, hvor den mest markante sondring ligger 

imellem de primære aktiviteter og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter består af indgående logistik, 

produktion, udgående logistik, marketing og salg samt service.  

Støtteaktiviteterne består af virksomhedens strukturelle opbygning, ledelse, udvikling af fremgangsmåder 

og anskaffelser af forsyninger udefra. (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 278) 

Forskellen på de to er, at hvor de primære aktiviteter knytter sig til den fysiske frembringelse af produktet 

eks. salg, overdragelse til kunden og service, knytter støtteaktiviteterne sig til hele eller dele af de primære 

aktiviteter og virker understøttende – deraf navnet. 
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Slutteligt skal ”margin” ses fra aftagers side som den værdi produktet giver denne.  Værdi skal forstås 

bredere end et almindeligt omsætningsbegreb og er således forskellen imellem totalværdien og de 

omkostninger, der har været ved at fremskaffe værdiaktiviteterne. (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 278) 

For værdikædemodellen gælder, at man i stedet for at betragte et klassisk leverandør/aftager-forhold 

betragter virksomhedens værdikæde som et samspil mellem på den ene side leverandørerne og den anden 

side kunderne (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 278). Med samspil menes, at man ved at optimere sin 

værdikæde således den passer ind i sin leverandørs og kundes værdikæde, kan opnå størst mulige margin.  

Ideelt set, kan flere kæder af primære aktiviteter ligge i forlængelse af hinanden mens støtteaktiviteterne 

fletter de enkelte led sammen. 

Lynggaard fremhæver især tre karakteristika ved modellen; 

 Der er for virksomheden bred mulighed for at differentiering, da der kan differentieres både hvad 

angår de primære aktiviteter og støtteaktiviteterne. 

 Forholdet mellem leverandør og aftager er ikke blot præget af modstående interesser, men på 

visse punkter også præget af interessefællesskab. Det kan beskrives ved, at både aftager og 

leverandør kan drage fordel ved at tilpasse deres værdikæder til hinanden. 

 Modellen opererer med værdi og margin. 

Danish Crown har igennem flere årtier investeret kraftigt i øget horisontal forlæns integration (Danish 

Crown A/S, 2012, s. 8) og har på denne måde opnået en højere forædlingsgrad og derved større andel i 

værdikæden.  

Produktion, forædling og salg foregår i en række dattervirksomheder, hvor de største er kort præsenteret 

nedenfor. Virksomhederne har hvert deres speciale og selvstændige profil, men der foregår strategisk 

koordination imellem alle virksomhederne. De største er: 

  

Figur 7 - Organisationsdiagram hentet fra www.danishcrown.dk 
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FRILAND  

Friland producerer økologisk okse- og svinekød. En stor del afsættes på hjemmemarkedet og Europa med 

datterselskaber i Tyskland og Polen, hvilket gør Friland til den største aktør på det europæiske marked. 

Datterselskabet omsætter for 661 mio. kr. og har 25 ansatte. 

KLS UGGLARPS 

KLS UGGLARPS er det svenske datterselskab med 3 produktions steder og levering til detailleddet. 

Omsætter for 2,6 mia. kr. med 650 ansatte. 

SCAN-HIDE 

Forarbejdning af huder og salg til internationale garverivirksomheder. Førende producentejet virksomhed 

inden for rå-huder og halvfabrikata i Europa og aftager fra Danmark og Tyskland. Scan-Hide omsætter for 

700 mio. kr. med 125 ansatte.  

DAT-SCHAUB 

Dat-Schaub håndterer, producerer og sælger primært tarme og indvolde til en lang række markeder. 

Produktionen er fordelt på 44 fabrikker, der samlet omsætter 3,4 mia. kr. med 1.800 ansatte. 

TULIP LTD. 

Tulip Ltd. Sælger og producerer udelukkende til det engelske marked fordelt på 16 fabrikker med en 

omsætning på 10,7 mia. kr. og 6.200 ansatte. 

TULIP FOOD COMPANY: 

Tulip er kendetegnet ved at producere til slutforbrugeren og producerer under en række kendte navne. 

Tulips produktion er fordelt imellem Danmark, Tyskland og Sverige. Halvdelen bliver afsat på de nordiske 

markeder, mens resten bliver fordelt på øvrige. Samlet afsætter Tulip i 130 lande og har 9 salgsselskaber. 

SOKOLOW: 

Sokolow er det stærkeste brand inden for branchen i Polen og er karakteriseret ved høj grad af forædling 

og stort produktsortiment. Sokolow producerer fra 7 fabrikker og afsætter primært til hjemmemarkedet til 

trods for stigende eksport. 

PLUMROSE USA: 

Plumrose USA producerer fødevarer til de største detailkæder på det amerikanske marked igennem en 

række kvalitets-brands. Plumrose USA omsætter for 2,9 mia. kr. med 1.300 ansatte. 

ESS-FOOD: 

ESS-food er en salgs- og distributionsvirksomhed. Virksomheden opererer igennem internationale netværk 

af salgskontorer og afsætter forskellige steder i værdikæden. 
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Ovenstående er en liste af de største datterselskaber fremhævet af Danish Crown jævenfør ovenstående 

organisationsdiagram. Af koncernoversigten i regnskabet fra 13/14 ses, at der er et langt større antal 

juridiske enheder. 

At have ejer sammenfald i så mange på hinanden følge led, kan give synergier, der samlet og udnyttet 

korrekt kan give konkurrencemæssige fordele. (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 278) Imidlertid kan der 

også være faresignaler, der er værd at have fokus på. 

En tilpasset værdikæde har jævnfør Porter en række fordele som kan lede til øget margin. I Danish Crowns 

tilfælde, er der tale om en stærkt integreret værdikæde, med fokus på mål om ”jord til bord” – altså fra den 

primære produktion helt frem til køledisken. 

Af gennemgangen af virksomhederne ses det, at de hver i sær ligger i naturlig forlængelse af hinanden, 

således mange dele af råvaren bliver afsat inden for Danish Crown koncernen. Eksempelvis afsætter Danish 

Crown til Scan-Hide, der afsætter huder til garverier imens Dat-Schaub afsætter indvolde til eksempelvis 

pølsefremstilling og levnedsmiddelindustrien.  

Værdikædeteorien teorien bygger på antagelsen om man ved at integrere kan opnå stor effekt på 

nedbringelse af lagerbeholdning, omkostningsbesparelser, forbedret værdiskabelse på varer og services og 

højere grad af tilknytning imellem de forskellige selskaber (Papazoglou, Ribbers , & Tsalgatidou, 2000)og 

kan defineres på følgende vis: ” Value system integration can be defined as the process by which multiple 

enterprises within a shared market segment collaboratively plan, implement and manage the flow of 

goods, services and information along the value system in a way that increases customer-perceived value 

and optimizes the efficiency of the chain”. (Papazoglou, Ribbers , & Tsalgatidou, 2000) 

I værdikæder med armslængde-princip eller på niveau med strategisk partnerskab, er det netop et 

kendetegn, at der ikke er frit flow af information imellem parterne. Hver enkelt virksomhed ønsker i 

udgangspunktet at drage nytte af den fordel, der kan være forbundet med at være den eneste med denne 

viden. I integrerede værdikæder bør information flyde frit frem og tilbage i værdikæden ligesom den bør 

gøre det imellem støtteaktiviteterne og de primære aktiviteter. Netop viden om processerne er et af de 

vigtigste mål i en organisation for at kunne optimere og der igennem opnå konkurrencemæssige fordele og 

ovne til omstilling. (Harmon, 2007) 

9 Regnskabsanalyse 
Til regnskabsanalysen tages der udgangspunkt i de sidste 5 årsregnskaber for koncernen Danish Crown. Det 

seneste årsregnskab der er tilgængelig er pr. 30-09-14. Regnskabsanalysen vil blive foretaget i 

koncernregnskabet og ikke de enkelte selskaber. 

Anvendt regnskabspraksis for de fem årsregnskaber er alle efter IFRS1 standard, idet årsregnskabet for år 

09/10 er det første der er aflagt efter disse principper. 

Der har ved gennemgang af revisorpåtegningerne ikke været taget forbehold for fejl eller usikkerheder fra 

revisors side. Revisor har ej heller foretaget handlinger i forbindelse med deres gennemlæsning af 

                                                             
1 IFRS = International Finance Report Standards 
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ledelsesberetninger. Revisionen må derfor anse koncernregnskaberne for at være i overensstemmelse med 

lovens krav og i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. 

9.1 LARS F 

Til den regnskabsmæssige analyse har vi som tidligere nævnt valgt at gøre brug af LARS F modellen, som 

nærmere præciseret giver indblik i virksomhedens likviditet, aktivitet, rentabilitet, soliditet og faresignaler. 

Til brug for analysen har vi taget udgangspunkt i de regnskabstal, der er givet i koncernregnskaberne. 

Formler til beregning af nøgletal er defineret i nedstående skema. (Jensen J. O., 2011) 

Nøgletal 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐼 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑘𝑠𝑘𝑙. 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑
 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐼𝐼 =  
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑
 

𝐷æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐷æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

𝑁𝑢𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐷æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
∗ 100 

𝑆𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑛𝑢𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑢𝑚
∗ 100 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠h𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔h𝑒𝑑 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑢𝑚
 

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑔æ𝑙𝑑𝑠𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
∗ 100 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
∗ 100 

Tabel 1 – Formler til nøgletalsberegninger 
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9.2 Likviditet 

Likviditetsgrad I bør ligge over 1 for at virksomheden til enhver tid er i stand til at indfri sin kortfristede 

gæld. Likviditetsgraden for Danish Crown må siges at ligge på et rimeligt lavt niveau for en veletableret 

virksomhed som denne. Dette ses dog ofte for virksomheder der vil vækste eller er i kraftig vækst. Faldet i 

likviditetsgraden i år 11/12 og 13/14, skyldes primært opkøbet af Parkam Foods i UK i november 2011 og de 

resterende 50% af Sokolow i Polen i juni 2014. 

Beregning af likviditetsgrad 

År 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Mio. kr.           

Omsætningsaktiver 9.900 11.012 11.946 11.414 12.246 

Varebeholdninger 3.293 3.709 3.703 4.112 4.313 

            

Kortfristet gæld 6.911 6.232 8.524 6.805 9.103 

            

Varebeh. i % af oms.akt. 33 34 31 36 35 

            

Likviditetsgrad I 
                 

0,96  
                 

1,17  
                 

0,97  
                 

1,07  
                 

0,87  

Likviditetsgrad II 
                 

1,43  
                 

1,77  
                 

1,40  
                 

1,68  
                 

1,35  

            
Tabel 2 – Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 

Som man kan se af ovenstående tabel, udgør varebeholdningerne omkring 1/3 af de samlede 

omsætningsaktiver, så der er et stabilt fordelingsforhold mellem de øvrige omsætningsaktiver og 

varebeholdninger, trods stigningen i de samlede omsætningsaktiver og derfor er det ikke her 

pengebindingen belastes. 

Driftens likviditetsvirkning har igennem de sidste 5 år været positiv. Der har været foretaget investeringer 

på niveau med afskrivningerne, således at produktionsapparatet mv. ikke forældes eller nedslides. 

Den største enkelte investering som startede i 12/13 og som blev afsluttet i 13/14 er kreaturslagteriet i 

Holsted. Kreaturslagteriet er en investering til 700 mio. kr. og Danish Crown forventer at kunne slagte 4.500 

dyr om ugen, hvilket svarer til halvdelen af de dyr der bliver slagtet i Danmark. 
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Ved en indeksering kan man se at den kortfristede gæld er vokset mere end omsætningsaktiverne, hvilket 

på sigt gør det problematisk at indfri den kortfristede gæld, hvis denne udvikling fortsætter samtidig med 

den lave likviditetsgrad. 

Beregning af indeks 

År 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

            

Kortfristet gæld 100 90 123 98 132 

            

Omsætningsaktiver 100 111 121 115 124 

Varebeholdninger 100 113 112 125 131 

            
Tabel 3 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 

9.3 Aktivitet  

Danish Crown har gennem de seneste 5 år haft en omsætningsstigning fra 45.211 mio.kr. til 58.029 mio.kr., 

hvilket vil sige en omsætningsstigning på 12.818 mio. kr. Denne omsætningsstigning har desværre ikke ført 

til en bedre dækningsgrad, tværtimod er produktionsomkostningerne steget mere en omsætningen, hvilket 

kan ses af nedstående tabel. 

Omsætningsudvikling samt indeksering 

År   09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Mio kr.             

Nettoomsætning            45.211         51.754         56.462         58.164         58.029  

Produktionsomkostninger           -38.613       -44.572       -49.125       -50.851       -50.635  

Bruttoresultat               6.598           7.182           7.337           7.313           7.394  

              

Dækningsgrad   14,6% 13,9% 13,0% 12,6% 12,7% 

              

Indeksering             

Nettoomsætning   100 114 125 129 128 

Produktionsomkostninger   100 115 127 132 131 

Bruttoresultat   100 109 111 111 112 

Dækningsgrad   100 95 89 86 87 
Tabel 4 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 

Som nævnt i Danish Crowns regnskab indeholder produktionsomkostningerne afskrivninger vedrørende 

produktionsmateriel. For at beregne nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin trækkes afskrivningerne ud 

af produktionsomkostningerne, for at give et mere retvisende billede af nøgletallene. Man må antage at 

dette produktionsmateriel der afskrives på, er stationært og derfor flyttes afskrivningerne til 

kapacitetsomkostningerne. 

Dette giver et ændret dækningsbidrag og dermed en ændret dækningsgrad som danner grundlag for 

beregning af nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin. Det ses af nedenstående tabel at sikkerhedsmargin 
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er faldende og at Danish Crown i 13/14 kan tåle at miste 23% af deres omsætning før de får et negativt 

resultat før renter.  

Nulpunktsomsætning samt sikkerhedsmargin 

År   09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Mio. kr.             

Nulpunktsomsætning          34.323         39.104         43.173         44.449         44.659  

Sikkerhedsmargin   24,1% 24,4% 23,5% 23,6% 23,0% 

              
Tabel 5 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 

Ser man nærmere på produktionsomkostningerne og prøver at nedbryde disse omkostninger er det kun 

afskrivninger og personaleomkostninger i forhold til produktion der er tilgængelig. Den uspecificerede del 

af produktionsomkostningerne, må alt andet lige indeholde indkøb af råvarer og andre 

produktionsomkostninger såsom strøm, vand, bortskaffelse af affald mv. Det har desværre ikke været 

muligt at nedbryde denne omkostning yderligere.  

Det interessante i denne betragtning er at personaleomkostningerne ligger stabilt hen over de 5 år uden 

nogen væsentlig stigning til trods for den store omsætningsstigning. Velvidende at der har været flere 

lukninger af slagterier i Danmark og flytning af arbejdspladser til billigere producerende lande, kunne man 

stille spørgsmålstegn ved om det har haft den ønskede effekt i og med at den uspecificerede del af 

produktionsomkostningerne har haft en langt større stigning.  

Dette skyldes ikke afregningspriserne på svin da noteringspriserne for slagtesvin i 2014 ligger på niveau 

med prisen i 2010. For kvæg er der en mindre stigning i perioden 2010 -2012 hvorefter den stagnerer. 

Danish Crown bør kigge ind i disse uspecificerede produktionsomkostninger, da der må ligge andre 

omkostninger som påvirker indtjeningen i negativ retning. 

Personaleomk. Ift. Produktion 

År   09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Mio kr.             

Personaleomk.            5.379           5.427           5.649           5.551           5.547  

Indeks af personaleomk.                100               101               105               103               103  

Uspecificeret prod. Omk.        -32.121       -38.026       -42.294       -44.055       -43.823  

Indeks af uspec. Prod. Omk.              100               118               132               137               136  
Tabel 6 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 

9.4 Rentabilitet 

Vi kigger på rentabiliteten for at få et overblik over virksomhedens evne til at forrente den investerede 

kapital. Afkastningsgraden, som skal ligge over markedsrenten, viser at Danish Crown har en nogenlunde 

stabil forrentning af den investerede kapital. Da den lange obligationsrente (Realkreditrådet, u.d.) i 

øjeblikket ligger omkring 2,33% + risikotillæg, viser det at Danish Crown har en god forrentning af den 

investerede kapital i og med deres afkastningsgrad i 13/14 er 7,7%.  Afkastningsgraden har haft en svagt 

faldende tendens, hvilket hænger nøje sammen med den faldende overskudsgrad og dækningsgrad. Set i 

den første del af perioden har afkastningsgraden ligget med et forholdsvist lille spænd ned til 
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markedsrenten, man kan deraf konkludere at afkastningsgraden kun forbedres i kraft af den faldende 

rente. 

Nøgletal rentabilitet 

År 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Afkastningsgrad 8,3% 9,0% 8,1% 8,0% 7,7% 

Overskudsgrad 4,1% 3,9% 3,6% 3,5% 3,4% 

Aktivernes omsætningshastighed 2,03 2,29 2,28 2,32 2,24 

Dækningsgrad 14,6% 13,9% 13,0% 12,6% 12,7% 

Gældsrente 1,9% 2,5% 2,3% 2,3% 2,1% 

Egenkapitalens forrentning 41,0% 37,8% 31,0% 26,9% 26,7% 
Tabel 7 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 

Overskudsgraden er faldet i perioden, hvilket ikke umiddelbart er godt, men her skal man kigge på andre 

virksomheder i samme branche for at se om Danish Crown har udnyttet sine muligheder tilfredsstillende.  

Da Danish Crowns konkurrenter er udenlandske (Rudbeck, 2014) har vi valgt ikke at foretage 

sammenligninger pga. fremskaffelse af materiale.  

Aktivernes omsætningshastighed har ligget meget stabilt hen over perioden. Omsætningshastigheden er et 

udtryk for den aktivitet, der bliver skabt i forhold til de ressourcer, der bliver sat ind. 

Egenkapitalens forrentning på 26,7 % i 13/14 ligger som udgangspunkt på et tilfredsstillende niveau da den 

ligger langt over obligationsrenten, men egenkapitalens forrentning er dog kraftigt faldende i perioden fra 

41,0% i 09/10 til lettere stagnerende i 12/13 og 13/14. Så til trods for at egenkapitalens forrentning stadig 

ligger på et fornuftigt niveau er der grund til opmærksomhed på dette punkt. 

Set hen over perioden kan man se at Danish Crown tjener på at have gæld, idet egenkapitalens forrentning 

er større end afkastningsgraden og denne er større end gældsrenten. 

Vi har konstateret at der ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter er, som vi skal analysere nærmere. 

Ej heller har vi konstateret direkte reguleringer på egenkapitalen. 

9.5 Soliditet 

Soliditetsgraden er et udtryk for hvor stor en del af aktiverne der er finansieret via egenkapitalen og evnen 

og risikoen til at bære et tab. Høj soliditetsgrad er ensbetydende med lav risiko for långivere. 

Soliditetsgraden har været svagt stigende i perioden, men er temmelig lav for en etableret virksomhed som 

Danish Crown.  

 
Soliditetsgrad 

År 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Mio kr.           

Egenkapital         3.940          5.391          5.797          5.962          6.423  

Balancesum      21.306       23.935       25.522       24.725       27.015  
            

Soliditetsgrad         18,49          22,52          22,71          24,11          23,78  
Tabel 8 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i årsregnskaber offentliggjort af Danish Crown 
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Idet Danish Crown har en stor del af deres aktiver der er fremmedfinansieret, er det ikke uvæsentlig at se 

hvordan strukturen af dette er. 

Finansieringsstrukturen er i overvejende grad baseret på kreditter med lang løbetid og derfor er 75% af 

Danish Crown rentebærende gæld langfristet. Ud af denne gæld udgør den fastforrentede del ca. 30%. 

Hvis markedsrenten ændres med 1 procentpoint, skønnes dette at påvirke de samlede 

finansieringsomkostninger med 100 mio. kr. (Danish Crown A/S, 2014) 

I denne situation bør Danish Crown overveje, hvor vidt man tror at renten fortsat vil forblive så historisk lav 

som den er i øjeblikket. 

9.6 Faresignaler 

Overordnet set er rentabiliteten for nedadgående også selvom man ser bort fra regnskabsåret 2013/2014, 

som har været turbulent for Danish Crown i forhold til flere modsatrettede forhold. Her kan blandt andet 

nævnes den russiske lukning for import af svinekød og den kraftige stigning af råvarepriser i USA som følge 

af PED-virus. Dette bør være et fokusområde for Danish Crown 

Danish Crown bør se ind i deres produktionsomkostninger da disse stiger forholdsmæssigt mere end 

omsætningen og se ind i om man har haft de ønskede effekter ud af lukninger eller flytninger af 

arbejdspladser. 

Da Danish Crown mangler dyr til slagtning for at kunne opretholde en rentabel og maximal udnyttelse af 

deres produktionsapparat, skulle Danish Crown måske overveje en anden eller en mere fleksibel 

afregningsordning, så producenterne ikke sender deres dyr over grænsen for opfedning og slagtning 

(Henriksen & Bank, 2014).  

Som tidligere nævnt har Danish Crown en lav likviditetsgrad og soliditetsgrad. Den lave likviditetsgrad i 

regnskabet 13/14 på 0,87 bevirker at man ikke kan betale sine korte gældsforpligtelser, som de forfalder. 

Ser man på soliditetsgraden er denne som nævnt også på et lavt niveau og ser man på regnskabsåret 13/14 

realiseres en soliditetsgrad på 23,78%. Den lave soliditetsgrad kan medføre sårbarhed i forhold til 

pludselige ændringer i branchen. Endvidere kan den lave soliditetsgrad medføre at det bliver problematisk 

at få opnå yderligere fremmedkapital. 

10 Ansoffs vækstmatrice  
Set på verdensplan opererer Danish Crown i et marked hvor det i høj grad er befolkningens levestandard 

som afgør hvor stort markedet kan blive. Mennesker kan spise mere kød men markedet kan ikke blive 

større end den købekraft som befolkningen vil bruge til at blive mæt. Samtidig vil adgangen til råvarer være 

afhængig af mulighederne for at den animalske produktion er attraktiv nok til at produktionen opretholdes 

eller udvides. 

Situationen i Danmark er således, at et større antal svineproducenter sender deres smågrise til udlandet, 

særligt Tyskland, og derfor er markedet for slagtesvin vigende. Samtidig har den Tyske slagterigigant 

Tönnies Fleisch fået fodfæste i Danmark og har udvidet deres danske slagteri.  
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Ud fra nogle at disse betragtninger og økonomiske analyse, vil der ved hjælp af Ansoffs vækstmatrice blive 

set på hvilke vækstmuligheder Danish Crown kan have. 

Ansoffs vækstmatrice 

 Eksisterende produkter 
 

Nye produkter 
 

Eksisterende marked Markedspenetration 

 Opkøb af konkurrenter 

 Fusion med konkurrenter 

 Markedsføring 

 Konkurrence på pris 
 

Produktudvikling 

 Biprodukter 

 Økologisk 

 Industriel færdigmad 
Nye animalske produktionsenheder 

 Geder 

 Fjerkræ 

 Heste 
 

Nye Markeder Markedsudvikling 

 Lande med økonomisk vækst 

 Lande med anden madkultur 

 Lande hvor kød fra Danmark 
har status 

 

Diversifikation 

 Lande med økonomisk 
vækst. 

Nye animalske produktionsenheder 

 Geder 

 Fjerkræ 

 Heste 
 

Figur 8 - Ansoffs vækstmatrice - Egen tilvirkning 

10.1 Markedspenetration 

Danish Crown er med fusion af Tican den altdominerende aktør både på slagtning af svin og på leverance til 

det danske ferskvaremarked. Det må derfor være en opretholdelse af markedet både på råvarer og 

færdigvareprodukter som er fokus. Derfor vil det være parametre som pris og markedsføring som vil være 

vigtigst på det danske marked. På verdensplan er situationen noget anderledes, her er der tale om et 

marked som har stor konkurrence og forskellige præferencer. Adgange til mange af de udenlandske 

markeder er dog betinget af den veterinære status og der har Danish Crown en fordel i forhold til 

eksempelvis tyske producenter. 

10.2 Produktudvikling 

Danish Crown har gennem de senere år arbejdet med udvikling og salg af spisebare biprodukter og har øget 

eksporten af denne varegruppe. Det er en produktgruppe som der fortsat kan være stor gevinst ved at 

fokuserer på. Netop denne varegruppe bør have stor interesse fordi den flytter et produkt fra 

omkostningssiden til en indtægtsgivende produktion jævnfør nedenstående graf fra Landbrug og fødevarer 

(Fødevareanalysen, 2014). 
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Figur 9 – Hentet fra Fødevareanalysen – Spiselige biprodukter af kød er et vækstmarked 

Interessen for økologi og dyrevelfærd vil også vinde mere og mere indpas i andre lande i takt med at 

levestandarden bliver bedre, på samme vis som det er sket i Danmark. 

Danish Crown har med dens andelshavere og et stort engagement i brancheorganisationer, såvel danske 

som internationale, store muligheder for at være med til at sætte fokus på nye animalske produktioner. 

Som eksempel kunne nævnes produktion af gedekød. Gedekød spises i dag af en stor del af befolkningen 

på verdensplan og set med det danske og europæiske velfærdsøjne har kødet mange af de kvaliteter som 

skal til for at mindske forbruget af eksempelvis fedt. 

Nye animalske produkter kunne eventuelt udfylde den faldende markedsandel af det danske marked som 

det gab mellem det faldende forbrug af svinekød contra det stigende forbrug af oksekød. 

Danish Crown støtter i dag nyetablerede landmænd i renovering og ombygning af produktionsenheder og 

modellen ville eventuelt også kunne udnyttes til omlægning af nogle af de produktionsenheder som i dag 

står tomme (hovedsagelig på grund af urentable fedesvineproduktion) 

10.3 Markedsudvikling 

Når markedsudvikling benyttes til at skabe vækst, benyttes eksisterende produkter til at bevæge sig ind på 

nye markeder. Der vil forekomme en vis risiko ved dette, da man ikke kender det marked man bevæger sig 

ind i så godt som det marked man allerede opererer i. 

Udvidelse af markedet kan enten ske ved udvidelse til nye kundesegmenter i forhold til den eksisterende 

produktportefølje eller til nye geografiske områder. 

En udvidelse til nye geografiske områder vil typisk være forbundet med en større risiko, end en udvidelse af 

kundesegmenterne, da Danish Crown skal tilpasse sig disse nye områder. 

I den forbindelse skal der tages hensyn til eventuelt nye kulturer og diverse adgangsbarrierer. 
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10.4 Diversifikation 

Diversifikationsstrategien bruges primært til at sprede risikoen i forhold til den eksisterende 

produktportefølje. Her vil man søge at udnytte den oparbejdede knowhow man har erhvervet sig ved 

tidligere produkter. Et eksempel herpå kan f.eks. være at man udvider produktporteføljen med slagtning af 

geder, som eventuelt kunne være mere attraktivt at sælge på det mellemøstlige marked frem for svin. 

11 Porters Five Forces – Markedets konkurrencesituation 
Til at belyse en virksomheds konkurrencesituation på et givent marked, kan Porters Five forces finde 

anvendelse. Der er tale om en ekstern analyse idet underleverandører, kunder, potentielle indtrængere, 

substituerende produkter og konkurrenceintensiteten indgår. Med ekstern forstås forhold Danish Crown 

ikke selv kan øve direkte indflydelse på. 

Analysen benyttes ligeledes til at vurdere i hvor høj grad et marked er attraktivt at træde ind på eller 

hvorledes en virksomhed skal positionere sig i markedet. Som følge af andelsmodellen og den høje grad af 

integration fra primærproduktion, slagtning, forædling til markedsføring samt fusionen med Tican vil 

Danish Crown på det danske marked være at betragte som monopolist. Deres dominerende position på det 

danske marked ses også ved, at fusionen skal godkendes af danske konkurrencemyndigheder. 

Porters Five Forces kan benyttes på delmarkeder som eksempelvis Danmark er for Danish Crown, men vil 

her benyttes til at beskrive konkurrencesituationen på verdensmarkedet. 

 Nedenfor ses figur af de fem konkurrerende elementer. 

 

Figur 10 – Egen tilvirkning efter Porters model 
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11.1 Kundernes forhandlingsstyrke 

Først og fremmest skal markedsformen tages i betragtning. Der er, som tidligere nævnt tale om 

monopolistisk konkurrence, hvilket betyder mange udbydere og en grad af præference hos aftager. De 

mange udbydere stiller Danish Crown relativt svagt sammenlignet med en monopolist som er den anden 

yderlighed. 

Danish Crown er markedsleder i en række lande, største producent på det europæiske marked og 

næststørste globalt. (Danish Crown A/S, 2012, s. 12)  I kraft af denne position, er der mulighed for at 

udnytte de fordele der ligger i skalaøkonomi og nedbringelse af enhedsomkostninger, der kan føre til 

omkostningslederskab og en præference hos kunden. 

Generelt kan siges, at jo højere grad den afsatte vare for kunden opfattes som perifer eller jo mindre 

dennes værdi indgår som del af kundens samlede omkostninger, des mindre er prisfølsomheden og dermed 

fokus på omkostnings minimering. Det samme gør sig gældende hvis der afsættes til markeder hvor 

marginerne er relativt små, hvilket vil øge incitamentet til at minimere omkostningerne. 

Ydermere nævner Porter risikoen for baglæns integration, lave skifteomkostninger, produkter med lav 

præferencegrad og varens kvalitet kan spille en mindre betydende rolle for kunden. 

Danish Crowns aftagere er egne associerede selskaber og disses kunder samt direkte kunder – afhængigt af 

forædlingsgrad. Dette kan af kunden opleves som differentiering i det, Danish Crown kan møde netop den 

efterspørgsel kunden måtte have i hvert enkelt led i forædlingen. Hvis man går helt ud i yderste led i 

detailhandlen, har Danish Crown haft succes med at skabe varemærker (Danish Crown A/S, 2012, s. 12) og 

derved præference og loyalitet hos forbrugerne. Det stiller Danish Crown relativt stærkere end de 

konkurrenter, der ikke har denne evne.  

Dansk veterinærkontrol er blandt de strengeste i verden (Danish Crown A/S, 2012, s. 8) og dette stiller 

ligeledes Danish Crown i en stærk position. Eksempelvis har Danish Crown myndighedstilladelse til at 

eksportere direkte til det kinesiske fastland. (Danish Crown A/S, 2012, s. 13) I tillæg til dette må Danish 

Crowns eksportberedskab formodes at være højt og i sig selv være attraktivt  

11.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke  

I det Danish Crown er opbygget ud fra en andelsmodel, er en sammenligning med et klassisk leverandør til 

aftager-forhold ikke mulig. Porter nævner bl.a. få leverandører, unikt eller differentieret produkt, høje 

skifteomkostninger, forlæns integration, geografisk nærhed til aftager og lange leverandørforhold, som 

nogle af de elementer, der kan stille leverandøren relativt stærk.  

Danish Crown er ejet af leverandørselskabet Danish Crown AmbA. Leverandørselskabets ejere er 

svineproducenterne og i selskabet reguleres medlemmernes leveringsforpligtelse og leveringsret over for 

Danish Crown.  

Strukturen for handlen mellem svineproducenten og Danish Crown er opbygget på den måde, at 

volatiliteten på råvaremarkedet afspejles i afregningen til primærproducenten. Afregningsprisen fastsættes 
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på et næsten fuldstændigt liberaliseret verdensmarked, hvor priserne har tendens til at være stærkt 

svingende. (Danish Crown A/S, 2012, s. 14) og fald i råvarepriser er blevet båret af svineproducenten.  

 

Figur 11 – Hentet fra Danish Crown - Virksomhedsbeskrivelse 

Figuren viser udviklingen i svinenoteringen i kroner pr kg overfor ebitda margin i procent og er udtryk for de 

store udfald i noteringen ikke afspejles i ebitda. 

Svineproducentens leveringsret sikrer et konstant aftag og muliggør optimal produktionsplanlægning. 

Leveringsretten stiller isoleret set Danish Crown dårligt da man derved skal aftage given mængde, der ikke 

er sikkerhed for at kunne afsættes. Dette forhold må omvendt også gavne Danish Crown og stille dem 

forholdsvist stærkere end andre aftagere, der ikke kan garantere at tage imod. 

Over for leveringsretten står leveringspligten, der sikrer Danish Crown et konstant indgående flow af 

råvarer. Leveringpligten bebyrder svineproducenten i det han er forpligtet til uden skelen til noteringen 

eller andre økonomiske konsekvenser, skal levere. 

En tendens i branchens går mod færre leverandører. Således er der i perioden fra regnskabsår 2009/10 til 

2013/14 sket et fald på 16 procent. (Danish Crown A/S, 2014, s. 11) Denne udvikling peger i retning af øget 

forhandlingsstyrke til leverandørerne, der tilmed bliver større. (Sørensen, 2014) 

Omkostninger og risici ved skifte, spiller også en rolle i forholdet. Af vedtægterne (Danish Crown AmbA, 

2013) i leverandørselskabet, fremgår at producenten ved varsel kan vælge at afsætte til anden aftager i 

begrænset mængde og særlig periodisering. Dette styrker producenten i at kunne vælge Danish Crown fra i 

en situation hvor der kan opnås højere notering andet sted. Over for denne mulighed står, at transport af 

dyr kun må være af en bestemt varighed hvorfor man som producent er begrænset af sin egen 

beliggenhed. 

Endeligt har producenten mulighed for at udtræde ved varsel bestemt i vedtægterne. 

Producenterne er sammensluttet i Danske Svineproducenter der har til formål at fremme deres interesser 

over for myndigheder og aftagere. 

11.3 Potentielle indtrængere 

I vurderingen af muligheden for potentielle indtrængere på et marked vægter kravet til kapital tungt. 

Såfremt indtrængning på et nyt marked kræver høj kapital, vil det mindske muligheden for mange og 
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derved virke som en høj adgangsbarriere. Hvad angår kapitalkravet til at etablere et slagteri, der i størrelse 

vil kunne virke som en trussel for Danish Crown. Branchen er præget af konsolidering, hvilket leder i 

retningen af der kan ligge fordele i stordrift – hvilket er en konkurrencefordel der vil tage tid at opnå for en 

ny aktør. 

I lighed med at kapitalkravet kan udgøre en adgangsbarriere, kan viden og know how udgøre det samme. 

Såfremt stordrift er en betingelse for tilstedeværelse i branchen, vil det følges af større sandsynlighed for at 

skulle afsætte på eksportmarkeder, hvilket kræver viden om transport, sprog og kultur.  

Danish Crown inddeler selv adgang til markedet i 3 områder. De veterinærfaglige, politiske og 

produktspecifikke. (Danish Crown A/S, 2012, s. 18)  

Særligt bidrager de tre ovennævnte til stor fødevaresikkerhed, der sikrer adgangen til højværdimarkederne. 

11.4 Substituerende produkter 

Der er svært at forestille sig, at en fødevare som svinekød kan blive fuldt substitueret af andre fødevarer – 

alligevel er der visse tendenser der i mindre skala flytter forbruget over på andre typer fødevarer. 

Man kan forestille sig, at en generel velstandsstigning på et givent marked, vil kunne flytte forbruget af 

svinekød over på dyrere typer, eksempelvis oksekød og lammekød. Når det er sagt, betragtes svinekød af 

dansk oprindelse stadig som en højværdivare på blandt andet det amerikanske og japanske marked. 

(Danish Crown A/S, 2012, s. 8) 

Hvis man inddeler svinekødsprodukter i høj- og lavkvalitet, og forudsætter at Danish Crown opererer på et 

højkvalitetsmarked, er de yderligere beskyttet mod velstandsstigning samtidig med at de bevæger sig i alle 

led i værdikæden, således at de kan afsætte et andet sted end der hvor et substituerbart produkt ville 

udkonkurrere det eksisterende. 

I Danmark ses en tendens til at det er den ældre del af befolkningen der er største forbrugere af svinekød. 

Da intet tyder på man skulle begynde at spise mere svinekød jo ældre man bliver, findes forklaringen 

nærmere i, at det har været en del af den ældre generations madvaner, der nu er faldende (Sørensen, 

2014).  

11.5 Markedets konkurrencesituation 

Danish Crown opererer på de internationale eksportmarkeder og har størstedelen af sin afsætning der. På 

samme tid er ethvert slagteri begrænset til kun at kunne aftage levende dyr inden for et område i 

umiddelbar nærhed på grund af restriktioner af transporten. 

Danish Crown ligger i toppen af de største producenter både på det europæiske og globale marked målt på 

antal slagtninger, men samtidig sker der en konsolidering hos både producenterne og slagterierne (Danish 

Crown A/S, 2012) der bevirker at Danish Crown, hvis de ikke følger denne udvikling, vil komme i en 

situation hvor de ikke længere kan drage nytte af de fordele, der kan være forbundet med at være størst i 

et marked. 
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På trods af konsolidering er der stadig mange udbydere i et marked, hvor der ved bevægelser i værdikæden 

forsøges at få større andel i værdikæden ved at øge forædlingsgraden (Danish Crown A/S, 2012, s. 12) og 

præferencen hos aftager. 

Hovedparten af de europæiske konkurrenter har fokus på nationale markeder og ikke på eksport, hvilket er 

medvirkende til at positionere Danish Crown stærkt på adskillige internationale markeder (Danish Crown 

A/S, 2012, s. 12) Samtidig er Danish Crown udfordret på tilgangen af svin med stadig faldende antal 

slagtninger overfor eksempelvis tysk-ejede SB Pork (Tönnies), hvis antal slagtninger i Danmark er stigende 

(Tüchsen, 2014) 

Generelt kan det siges for konkurrencesituationen, at markedet ikke er præget af høje marginer, hvilket 

naturligt leder til et højt forsvar af markedsandele og større sandsynlighed for intens rivalisering – også 

henset til store kapacitetsomkostninger, der kan tabes ved at træde ud af markedet. 
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12 PESTEL-analyse 
PESTEL-analysen benyttes på et makroniveau, således der kan skabes klarhed over en række faktorer der 

påvirker en hel branches omverdens forhold. Det er en systemisk metode, hvorfor hver enkelt faktor 

belyses, dog med vægt på de faktorer, der vurderes at have størst indflydelse på forholdene i branchen. 

12.1 Political 

Danish Crown opererer på verdens markedet og er derfor følsomme overfor politisk ustabilitet på globalt 

niveau. Som et eksempel herpå kan restriktioner i forbindelse eksport nævnes. For nyligt har Rusland 

stoppet alt import af fødevarer fra EU (Holt, 2014) som følge af sanktionerne mod Ruslands indblanding i 

Ukraine. Dette er et godt eksempel på hvordan politiske aktioner kan påvirke Danish Crown negativt da 

deres eksportmuligheder forværres. Ligeledes kan de politiske forhold også have en positiv indvirkning på 

Danish Crown, eksempelvis hvis det politisk besluttes, i et givent land eller område, at lette muligheden for 

import.  

12.2 Economic 

Siden finanskrisen slog igennem, har der været general lavkonjunktur. En lavkonjunktur medfører, at 

forbrugerne har generelt færre ressourcer til at konsumere for. Konjunkturen er dog ved at vende hvilket 

vurderes ved udviklingen i bruttonationalproduktet (Danmarks statistik, 2014). I takt med at konjunkturen 

vender vil forbruget også stige, eksempelvis ved forbrug af mere svinekød og kvæg eller ved øget økologi. 

Renten har de sidste mange år været faldende. Den lave rente giver forbedret muligheder for investeringer, 

og bidrager til at en investering nemmere bliver rentabel eller mere rentabel. Renteudviklingen kan ses af 

nedenstående graf fra Statistikbanken (Statistikbanken, u.d.). 

 

Figur 12 – Graf hentet fra statistikbanken 
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Blandt andre omverdens forhold kan nævnes ændringer i valutakurserne. Eksempelvis vil en styrkelse af 

den danske krone mod en svækkelse i aftagerlandets valuta svække Danish Crowns mulighed for eksport.  

12.3 Social 

Der kan hos forbrugerne opstå en øget miljøbevidsthed. En øget miljøbevidsthed kan bevirke, at 

forbrugerne begynder at efterspørge mere økologi. I takt med udviklingslandenes velstandsstigning og den 

voksende middelklasse vil efterspørgslen på vestlige varer stige, og dette vil for fødevareindustrien 

medføre øgede eksportmuligheder til disse markeder. Endvidere ses det, at udlandet i stigende grad 

efterspørger dansk kød. Forbrugerne har fået øget interesse i kvalitet, ordentlige produktionsforhold og 

dyrevelfærd (Dansk Kødkvæg, 2014). Dette vil, ligesom det var tilfældet med den øgede middelklasse, 

medføre forbedrede eksportmuligheder for de danske fødevareproducenter. 

12.4 Technological 

Slagteribranchen her hjemme ser i øjeblikket den tendens, at flere og flere slagtesvin- og kvæg sendes til 

Tyskland, og slagtes da lønningerne er lavere (Quass, 2013). For at kunne konkurrere med eksempelvis 

Tyskland er det en nødvendighed at effektivisere blandt andet ved investering i nyt udstyr og produkt 

onsanlæg. Som et eksempel på de nødvendige investeringer kan Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted 

nævnes (Bechsgaard & Bang, 2014). Slagteriet blev indviet i august 2014 og er den største af sin slags. 

12.5 Environmental 

Miljø har i de senere år haft et stigende fokus. Miljøkravene bliver generelt skærpede og forbrugerne er 

blevet mere miljøbeviste og har i stigende grad fokus på dyrevelfærd. Dette har medført, at der er 

fremgang i salget af økologisk kød i Europa (Friland, 2014), ligesom fremgangen forventes at fortsætte. 

Politisk stilles der også miljøkrav til landbruget og slagterierne, primært fra EU. EU’s miljøkrav skal sikre 

bæredygtighed og det reguleres eksempelvis hvor store mængder forurenede stoffer, som organisk stof i 

spildevand, fødevarevirksomhederne må udlede (Jensen, 2014).   

12.6 Legal 

Lovgivningen for miljøpåvirkningen for fødevarevirksomheden, som ovenfor benævnt, fastsættes blandt 

andet af EU og Miljøstyrelsen. Reglerne skal sikre bæredygtighed og en miljørigtig produktion. Som øvrig 

lovgivning der har indflydelse på Danish Crown kan konkurrencemyndighederne nævnes. I forbindelse med 

fusionen mellem Danish Crown og Tican skal konkurrencemyndighederne godkende fusionen i forhold til 

reglerne om monopoldannelse (Abildgaard, 2015). 
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13 SWOT 
Formålet med SWOT’en er at virke som samlende model for de interne og eksterne analysers resultater. 

Her skabes et overblik over de styrker og svagheder som beskriver de interne forhold og de muligheder og 

trusler som beskriver virksomhedens eksterne forhold. 

Styrker Svagheder 

 

 Tilfredsstillende Afkastningsgrad 

 Koncernens størrelse muliggør 
risikospredning 

 Fuld integreret værdikæde med mulighed 
for afsætning i flere led 

 Integreret leverandør/aftager forhold 

 Det danske veterinære stempel 

 Dansk kødkvalitet – præferencer 

 Fusion med Tican 

 Stort eksportberedskab 
 

 

 

 Lav likviditetsgrad 

 Lav soliditetsgrad 

 Stigende produktionsomk. Ift. omsætning 

 Manglende fleksibilitet ift. afregning 

 Manglende optimering af den fuldt 
integreret værdikæde 

 
 

Muligheder Trusler 

 

 Stigende levestandard – udland 

 Ændring i madkultur til fordel for kød i 
udlandet 

 Øget efterspørgsel efter dansk kød. 

 Ændrede forbrugsvaner 

 Stigende interesse for opkøb eller fusion i 
branchen. 

 

 Konkurrerende indtrængning på markedet 
-Tysk slagteri på dansk marked 

 Skærpet lovgivning 

 Vigende fedesvineproduktion/råvare 

 Stigende levestandard – ændrede 
forbrugsvaner 

 
 

Figur 13 – SWOT - Egen tilvirkning 

13.1 Styrker 

Danish Crown har økonomisk set et stabilt afkast og indtjening. Set over perioden ligger afkastningsgraden 

stabilt omkring de otte procent med en svagt faldende tendens, hvilket i øjeblikket er ganske udmærket set 

i forhold til markedsrenten.  

Danish Crown har en størrelse på verdensmarkedet for fersk kød samt forarbejdede produkter, som gør at 

de ikke er så sårbare for markedsudsving på de enkelte markeder. De har dermed en høj robusthed og lav 

sårbarhed over for enkeltstående risici som økonomiske kriser på enkeltstående markeder.  

Virksomheden arbejder løbende på at udvikle produkter i alle prislag i forskellige markeder og til specifikke 

kunder. Koncernens samlede kundeportefølje, såvel på produkter som geografisk, gør at Danish Crown 

samlet er mindre eksponeret for ovennævnte risici i markederne, da alle produkttyper og kundegrupper 

typisk ikke vil blive ramt af samme risiko og/eller markedsudsving. 

Samtidig gør deres størrelse også, at de kan tilbyde store leverancer til eksempelvis store internationale 

supermarkedskæder hvor mindre slagterier ikke har volumen nok.  
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Danish Crowns værdikæde starter allerede ved producenten. Med den gensidige forpligtelse til henholdsvis 

at levere og aftage er Danish Crown sikret et nogenlunde jævnt flow af slagtedyr til produktionen. 

Der foreligger krav til producenten om kødkvalitet, dyrevelfærd og veterinære forhold mv. Dette sikrer 

Danish Crown den gode danske kvalitet af kød som har præferencer på flere markeder.  

Danish Crown kan med sin placering i Danmark udnytte at ”Danmark har altid de bedste 

adgangsmuligheder, og de andre lande kommer lidt halsende bagefter. Så hvis man vil være med helt i 

front, er det godt også at have postadresse i Danmark” (Halskov & Christiansen, 2014). Det gælder både 

veterinære status og den kvalitet som kødet fra de dansk produceret svin har. 

Danish Crowns fusion med Tican vil styrke deres position på markedet for slagtesvin. Et marked som har 

været vigende på grund af faldende leverancer fra leverandører. 

Danish Crown har et stort eksportberedskab, da de på nuværende tidspunkt eksporterer til store dele af 

verden. De kender mange af de udfordringer og eventuelle adgangsbarrierer de kan møde når de går ind på 

nye markeder. 

13.2 Svagheder 

Danish Crown har en forholdsvis lav likviditetsgrad og kan dermed få problemer med at indfri deres 

kortfristede gæld hvis denne tendens fortsætter. 

Danish Crown har en lav soliditetsgrad, som beskrevet i regnskabsanalysen. Den lave soliditetsgrad, som er 

et udtryk for, at Danish Crown i høj grad er finansieret af fremmed kapital, gør Danish Crown skrøbelige 

over for banken og kreditinstitutter da de i høj grad er afhængig heraf. Endvidere kan den lave 

soliditetsgrad også være problematisk idet den er udtryk for, at de kan være skrøbelige over for fremgang, 

da de ikke ”ejer” så meget af forretningen selv. 

Danish Crown har gennem de sidste årtier gennemført mange lukninger af slagterier, centraliseret og 

specialiseret deres produktionsapparat, bygget nye ”super” slagterier. Dette har dog ikke givet en synlig 

effekt på lønomkostninger som det er beskrevet i regnskabsanalysen.  

Danish Crown har gjort det meget klart, at de ikke vil ændre i deres afregningspolitik (Henriksen & Bank, 

2014), hvilket kan blive en udfordring i konkurrencen på et vigende dansk råvaremarked.  

Risikoen ved at have en fuldt integreret værdikæde som Danish Crown har, kan være at, hver enkelt 

produktionsled ikke altid er skarp på deres pris- og mængdeoptimering. Samtidig kan der være led i 

produktionen hvor man afsætter varer til næste led, til trods for at man kan afsætte disse varer til en bedre 

pris eksternt, men samlet set vil det være for dyrt at lukke en produktionslinje ned. 

13.3 Muligheder 

En stigende levestandard på nye udenlandske markeder giver mulighed for at afsætte en større mængde af 

kød og forarbejdede produkter. Endvidere giver den stigende levestandard muligheden for at sælge dyrere 

kød, eksempelvis oksekød frem for svinekød, eller økologi. 

Når der er højere levestandard blandt befolkningen, vil der også være mulighed for, at madkulturen ændres 

til at indeholde mere kød. Samtidig med at et lands levestandard forhøjes, vil dets befolkning også rejse 
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mere. Dette vil være med til at påvirke madkulturen og bringe nye produkter med hjem og øge 

efterspørgslen på disse. 

Stigende efterspørgsel efter den høje danske standard på både kvalitet og det veterinære område.  

Selvom Danish Crown er i gang med en fusion med Tican, kan der stadig være slagterier eller 

produktionsenheder på tværs af landegrænser som ønsker at blive opkøbt eller ønsker fusion. Denne 

eksterne mulighed kan bidrage med at Danish Crown kan øge deres position på markedet. 

13.4 Trusler 

Den tyske slagterigigant Tönnies har etableret sig med slagteri i Danmark og slagter i dag knap 10% af den 

danske slagtesvineproduktion. (Halskov & Christiansen, 2014) 

Flere og flere danske svineproducenter sælger deres smågrise til opfedning i Tyskland, Polen, Slovakiet med 

flere i stedet for at lade dem fede op i Danmark jævnfør tidligere beskrivelse.  

Fedesvineproduktionen i Danmark er ikke særligt rentabel og derfor er det i stigende grad blevet en god 

forretning, for de landmænd som producerer smågrise, at sælge dem til udenlandske producenter. 

Fedesvineproduktionen i Danmark presses også af andre øgede omkostninger. Danish Crowns høje 

anerkendelse for deres ”danske” svinekød kan derfor være i fare på langt sigt, i det at en fortsat 

markedsudvidelse sandsynligvis vil blive på basis af ”ikke dansk” produceret råvare. 
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14 TOWS 
En TOWS matrix er en model til at skabe overblik over hvilke styrker/muligheder Danish Crown kan udnytte 

i en strategi og hvilke svagheder/trusler Danish Crown kan mitigere for at sikre vækst.  

 Styrker 
 Tilfredsstillende 

Afkastningsgrad 

 Koncernens størrelse 
muliggør risikospredning 

 Fuld integreret værdikæde 
med mulighed for 
afsætning i flere led 

 Integreret 
leverandør/aftager forhold 

 Det danske veterinære 
stempel 

 Dansk kødkvalitet – 
præferencer 

 Fusion med Tican 

 Stort eksportberedskab 

Svagheder 
 Lav likviditetsgrad 

 Lav soliditetsgrad 

 Stigende 
produktionsomk. Ift. 
omsætning 

 Manglende fleksibilitet 
ift. afregning 

 Manglende optimering af 
den fuldt integreret 
værdikæde 

 
 

Muligheder 
 Stigende levestandard – 

udland 

 Ændring i madkultur til fordel 
for kød i udlandet 

 Øget efterspørgsel efter dansk 
kød. 

 Ændrede forbrugsvaner 

 Stigende interesse for opkøb 
eller fusion i branchen. 

 

 

 Stigende levestandard 
samt præference for dansk 
kød = øget eksport 

 Ændring efterspørgsel / 
dansk kødkvalitet = øget 
eksport 

 Fuld integreret 
værdikæde/øget 
efterspørgsel = mulighed 
for effektivisering i 
forædlingsprocessen 

 Størrelse der muliggør 
fleksibilitet og 
risikospredning/ændrede 
forbrugsvaner = mulig for 
udvidelse 
produktportefølje 

 

 Stigende 
produktionsomk. 
mitigeres ved opkøb eller 
fusion  

 Stigende levestandard i 
udland/lav likviditetsgrad 
= øget fokus på 
segmentering og 
markedsudvælgelse = 
styrket indtjening 

Trusler 
 Konkurrerende indtrængning 

på markedet -Tysk slagteri på 
dansk marked 

 Skærpet lovgivning 

 Vigende 
fedesvineproduktion/råvare 

 Stigende levestandard – 
ændrede forbrugsvaner 

 

 

 Integreret 
leverandør/aftager forhold 
– vigende 
fedesvinproduktion 
=bonusordning målt på 
besætning? 

 Skærpet lovgivning/ 
danske præferencer = 
lempeligere fortolking af 
EU-regler 

 

 Konkurrerende 
indtrængning på 
markedet/ændret el. 
fleksibel afregning = 
minimere konkurrerende 
indtrængning 

 Manglende optimering af 
værdikæde/stigende 
produktionsomk. = 
sammenholdelse af priser 
ved ekstern leverandører 

Figur 14 - TOWS - Egen tilvirkning 
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14.1 Styrker - Muligheder: Hvordan kan Danish Crown forfølge de muligheder som passer 

til styrkerne? 

Der er flere muligheder for Danish Crown for at øge deres eksport. Der er mulighed for at vende fokus mod 

de lande og markeder, hvor levestandarden stiger. Denne stigende levestandard skaber muligheder for 

øget afsætning af dansk kød på de markeder hvor dette har præference, hvilket angiveligt kan medføre en 

højere pris. 

Endvidere kan optimeringer af produktionen i værdikæden være med til at sikre levering af produkter med 

præferencer både i forhold til mængde men også i forhold til konkurrencedygtige priser. 

Danish Crowns position i markedet gør det muligt for dem at produktudvikle på flere markeder samtidigt og 

på den måde udvide deres produktportefølje, for at efterkomme ændrede forbrugsvaner og 

markedsudvikling generelt. Dette skaber en risikospredning i forhold til markeder og produkter.   

14.2 Svagheder – Muligheder: Hvordan kan Danish Crown mitigere deres svagheder ved at 

udnytte muligheder? 

For at imødegå de stigende produktionsomkostninger kan Danish Crown drage fordel af den tendens for 

konsolidering der i branchen og således opnå omkostningsreduktion i produktioner uden for Danmark. 

Danish Crown kan med en segmentering og en nøje markedsudvælgelse af deres markeder, set ud fra de 

lande med stigende levestandard styrke indtjeningen og ad den vej forbedre likviditetsgraden. 

Tilsvarende vil en øget efterspørgsel efter dansk kød og/eller ændrede forbrugsvaner kunne bidrage til en 

øget indtjening for Danish Crown såfremt der segmenteres og markedsudvælges efter disse markeder.   

14.3 Styrker – Trusler: Hvordan kan Danish Crown modarbejde truslerne ved hjælp af 

deres styrker? 

I forhold til den vigende produktion af fedesvin kunne en eventuel bonusordning indføres for at fastholde 

og sikre yderligere tilgang af fedesvin til slagtning. En bonusordning skal tilrettelægges således at den 

tilgodeser merproduktion. 

Den forskellige fortolkning af EU-regler landene imellem er med til at skævvride vilkårene for danske 

kødproducenter. Danish Crown bør med deres størrelse og aktiviteter i flere EU-lande, være en aktiv del af 

den lobbyisme, som kan være med til at ændre vilkårene for produktion af kød i Danmark.  

Hvis der ikke er økonomi i produktion af dansk kød, vil det ikke være muligt at fastholde værdien af 

præferencerne, da markederne vil finde erstatningsprodukter fra andre producenter eller lande. En fortsat 

udvikling hvor en større og større del af dansk avlet kvalitetssvin eksporteres, opfedes og slagtes i udlandet, 

vil med tiden kunne udvande præferencerne for dansk kvalitetskød og dermed er der kun den veterinære 

status tilbage at differentiere sig på i verdensmarkedet. 

14.4 Svagheder – Trusler: Hvordan kan Danish Crown sikre sig, at deres svagheder ikke gør 

dem mere følsomme over for trusler? 

En fusion med eksempelvis det tyske Tönnies vil sætte Danish Crown i en position hvor de har en mere 

dominant rolle på det danske marked for slagtning af svin.  Dette vil eliminere den konkurrerende 
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indtrængning fra Tönnies på det danske marked. Samlet set vil dette gøre Danish Crown og Tönnies til en 

markant aktør på verdensmarkedet, med de fordele der er forbundet med stordrift. Set ud fra en alt andet 

lige betragtning, vil dette med stor sandsynlig smitte positivt af på økonomien og Danish Crowns position. 

Dette vil dog ikke sikre at det fortsat er rentabelt at producere svin i Danmark. 

Andre muligheder kan være, at se på alternative afregningsmuligheder eller leverandørbindinger for at 

minimere konkurrerende indtrængning. 

Risikoen ved den fuldt integrerede værdikæde, kan være den manglende optimering af produktion og heraf 

måske øgede produktionsomkostninger. Dette kan afhjælpes med benchmarking hvor priserne for at 

producere selv sammenholdes med priserne ved at skulle købe eksternt. 

14.5 Strategi i fremtidigt fokus i projektet. 

Af den ovenstående TOWS analyse er der opstillet en række strategier, der kunne være relevante for 

Danish Crown. Vi har i projektet valgt at fokusere på strategien for fremtidig segmentering og 

markedsudvælgelse. Endvidere har vi valgt at fokusere på strategien om optimering af 

produktionsprocessen. Begge strategier vil blive yderligere konkretiseret i forbindelse med gennemgange af 

disse i deres respektive afsnit. 

15 Ruslands importboykot 
Svineproducenterne er hårdt ramt af Ruslands importboykot (Seerup, 2014). Svineproducenter har ikke, 

ligesom tidligere, mulighed for afsætning til Rusland. Den manglende mulig for afsætning til Rusland tvinger 

Danish Crown til at afsætte det der ikke kan afsættes til Rusland på andre markeder. Stratetisk ville det 

være bedst for Danish Crown, at afsætte på de markeder hvor der opnås den bedste pris og afsætning. Det 

vil være fordelagtigt for Danish Crown, at prisoptimerer på markederne og ligeledes, er det en strategisk 

mulighed at prisdifferentiere på flere delmarkeder og derfor pris- og mængdeoptimere på flere 

delmarkeder. 

15.1 Afsætning af øget kapacitet 

På baggrund af import boykottet i Rusland må Danish Crown afsætte sine varer på andre markeder. Der vil 

på denne baggrund blive udarbejdet en case, baseret på fiktive tal, antagelser og estimater. Det er forsøgt, 

så vidt muligt, at ramme virkeligheden. I casen vil der blive taget udgangspunkt i, at Danish Crown ønsker at 

gevinstmaksimere deres salg af svin, som nu ikke kan afsættes på det russiske marked. I casen er 

udgangspunktet, at der gevinstmaksimeres på salget af svin til henholdsvis Danmark og Polen. 

I casen vil der med henblik på at gevinstmaksimere blive foretaget pris- og mængdeoptimering nærmere 

bestemt ved grænsemetoden (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008). Grænsemetoden bygger på den 

betragtning, at det er fordelagtigt at udvide produktionen så længe grænseomsætningen er lig eller større 

end grænseomkostningen. 

Som nævnt, afsætter Danish Crown til det danske marked. Prisafsætningsfunktionen for det danske marked 

antages at være som følger: 

𝑃(𝑚) = −
1

3000
𝑚 + 1250 
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Hvor P angiver prisen pr. slagtesvin og m angiver mængden af slagtesvin. 

Prisafsætningsfunktionen på det polske marked som Danish Crown har en eksportmulighed til antages at 

være som følger: 

𝑃(𝑚) = −
1

2000
𝑚 + 1100 

Hvor P ligeledes angiver prisen pr. slagtesvin og m angiver mængden af slagtesvin. 

Prisafsætningsfunktionen for det polske marked har en stejlere hældning og en lavere konstant idet det 

polske marked er mindre købekraftigt end det danske. 

I casen vil der blive taget udgangspunkt i en funktion for grænseomkostningen der er som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 =
1

2500
𝑚 + 350 

I casen vil omsætningen samt de variable omkostninger og dækningsbidraget efter optimeringen blive 

beregnet. For at beregne disse skal en funktion for de variable omkostninger opstilles. Denne funktion 

findes ved at integrere den givne funktion for grænseomkostningen. Funktionen for de samlede variable 

omkostninger kan beskrives som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 =
1

2500
𝑚 + 350 

⇕ 

𝑉𝑂 = ∫
1

2500
∗ 𝑚 + 350 

⇕ 

𝑉𝑂 =
1

5000
𝑚2 ∗ 350𝑚 

15.2 Optimal pris og mængde ved salg udelukkende til det danske marked 

Som det første vil det blive beregnet hvad der er den optimale pris og mængde til salg udelukkende til det 

danske marked. Prisafsætningsfunktionen for det danske marked er som tidligere nævnt som følger: 

𝑃(𝑚) = −
1

3000
𝑚 + 1250 

For da at finde den optimale pris og mængde findes først grænseomsætningen. Denne findes ved først at 

opstille en funktion for omsætningen, som derefter differentieres. Grænseomsætningen bliver da som 

følger: 

𝑂𝑚𝑠 = −
1

3000
𝑚2 + 1250𝑚 

⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝑂𝑚𝑠′  

⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = (−
1

3000
𝑚2 + 1250𝑚)

′
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⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −
1

1500
𝑚 + 1250 

Grænseomkostningsfunktionen er givet i forudsætningerne og denne er som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 =
1

2500
𝑚 + 350 

For da at finde den optimale mængde sættes grænseomsætningen lig med grænseomkostningen, for da at 

finde det punkt hvor disse er lige store. Den optimale mængde bliver da som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 

⇕ 

−
1

1500
𝑚 + 1250 =

1

2500
𝑚 + 350 

⇕ 

−
1

1500
𝑚 + 900 =

1

2500
𝑚 

⇕ 
1

2500
𝑚 +

1

1500
𝑚 = 900 

⇕ 
2

1875
𝑚 = 900 

⇕ 

𝑚 = 843750 

Den optimale afsætning på det danske marked er altså 843.750 svin. For da at finde den optimale pris 

indsættes den optimale mængde i prisafsætningsfunktionen for det danske marked. Den optimale pris på 

det danske marked bliver da som følger: 

𝑃(843750) = −
1

3000
∗ 843750 + 1250 

⇕ 

𝑃 = 968,75 

Den optimale pris på det danske marked er altså 968,75 kr. pr. svin. 

Den optimale løsning kan også illustreres grafisk, dette ses af nedenstående figur. 
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Figur 15 – Optimum på dansk marked - Egen tilvirkning 

I dette optimum er omsætningen beregnet som den fundne optimale pris ganget med den optimale 

mængde. Herefter er de variable omkostninger fundet, ved hjælp af den tidligere beregnede formel for de 

variable omkostninger. Efter at have fundet de variable omkostninger er dækningsbidraget da fundet. 

Resultaterne fremgår af nedenstående skema. 

Omsætning 𝑝 ∗ 𝑚 = 843750 ∗ 968,75 817.382.812,50 

Variable omkostninger 1

5000
𝑚2 + 350𝑚 =

1

5000
∗ 8437502 + 350 ∗ 843750 

437.695.312,50 

Dækningsbidrag 𝐷𝐵 = 𝑂𝑚𝑠 − 𝑉𝑂 379.687.500,00 

Tabel 9 – Beregnet dækningsbidrag på dansk marked - Egen tilvirkning 

Som det ses er det årlige dækningsbidrag i optimalsituationen ved salg udelukkende til det danske marked 

altså 379.687.500 kr. 

15.3 Optimal pris og mængde ved salg udelukkende til Polen 

Som det næste ønskes det undersøgt hvilken pris og mængde der er optimal, såfremt man udelukkende 

sælger til Polen. For at gøre dette anvendes den tidligere givne prisafsætningsfunktion for det polske 

marked. Prisafsætningsfunktionen er som følger: 

𝑃(𝑚) = −
1

2000
𝑚 + 1100 

I lighed med tidligere, skal grænseomsætningen findes, hvilket gøres ved først at finde omsætningen af 

ovenstående funktion, og derefter differentiere omsætningen. Grænseomsætningen for det polske marked 

bliver da som følger: 

𝑂𝑚𝑠 = −
1

2000
𝑚2 + 1100𝑚 
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⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝑂𝑚𝑠′  

⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = (−
1

2000
𝑚2 + 1100𝑚)

′

 

⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −
1

1000
𝑚 + 1100 

Grænseomkostningsfunktionen er uændret i forhold til tidligere, og er som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 =
1

2500
𝑚 + 350 

Den optimale mængde findes da ved at sætte grænseomsætningen lig grænseomkostningerne. Den 

optimale mængde bliver da som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 

⇕ 

−
1

1000
𝑚 + 1100 =

1

2500
𝑚 + 350 

⇕ 

−
1

1000
𝑚 + 750 =

1

2500
𝑚 

⇕ 
1

2500
𝑚 +

1

1000
𝑚 = 750 

⇕ 
7

5000
𝑚 = 750 

⇕ 

𝑚 = 535714,29 

Såfremt der afsættes udelukkende til det polske marked, vil den optimale mængde da være 535.714,29 

svin. For da at finde den optimale pris indsættes den optimale mængde i prisafsætningsfunktionen. Den 

optimale pris bliver da som følger: 

𝑃(535714,29) = −
1

2000
∗ 535714,29 + 1100 

⇕ 

𝑃 = 832,14 

Den optimale pris ved salg udelukkende til det polske marked er da 832,14 kr. pr. svin. 

Den optimale pris og mængde ved udelukkende salg til det polske marked kan ligeledes illustreres grafisk. 

Dette ses af nedenstående figur.  
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Figur 16 – Optimum på polsk marked - Egen tilvirkning 

Af nedenstående skema er omsætningen, variable omkostninger og dækningsbidraget for salg udelukkende 

til Polen beregnet, ligesom det tidligere blev gjort for salg udelukkende til Danmark. 

Omsætning 𝑝 ∗ 𝑚 = 832,14 ∗ 535714,29 445.789.289,28 

Variable omkostninger 1

5000
𝑚2 + 350𝑚 =

1

5000
∗ 535714,292 + 350 ∗ 535714,29 

244.897.961,60 

Dækningsbidrag 𝐷𝐵 = 𝑂𝑚𝑠 − 𝑉𝑂 200.891.327,68 

Tabel 10 - Beregnet dækningsbidrag på polsk marked - Egen tilvirkning 

Som det ses vil dækningsbidraget ved salg udelukkende til Polen i optimumsituationen være 

200.891.327,68 kr. 

15.4 Optimal pris og mængde ved kombineret salg til Danmark og Polen 

Det vurderes at Danish Crown har muligheden for at prisdifferentiere mellem det danske og polske marked 

da betingelserne herfor vurderes at være opfyldt. Betingelserne for at kunne prisdifferentiere er som følger 

(Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 340): 

1. Markedet skal kunne opdeles i delmarkeder, som kan holdes adskilt. 

2. Delmarkederne skal have forskellig priselasticitet. 

3. Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene i 

priselasticitet. 

For at foretage den egentlige prisdifferentiering anvendes, de to funktioner for grænseomsætningen som 

tidligere er fundet. Disse var som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −
1

1500
𝑚1 + 1250 
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Og 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −
1

1000
𝑚2 + 1100 

Af de to funktioner isoleres mængderne, disse bliver da som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −
1

1500
𝑚1 + 1250 

⇕ 

𝑚1 = −1500𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 + 1875000 

Og 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −
1

1000
𝑚2 + 1100 

⇕ 

𝑚2 = −1000𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 + 1100000 

Dernæst findes M ved hjælp af formlen 𝑚1 + 𝑚2 = 𝑀. 

𝑀 = 𝑚1 + 𝑚2 = −1500𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 + 1875000 − 1000𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 + 1100000 

⇕ 

𝑀 = −2500𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠𝑓 + 2975000 

For da at finde den fælles grænseomsætning isoleres denne af ovenstående udtryk. Den fælles 

grænseomsætning bliver da som følger: 

𝑀 = −2500𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠𝑓 + 2975000 

⇕ 

2500𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠𝑓 = −M + 2975000 

⇕ 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠𝑓 = −
1

2500
𝑀 + 1190 

Som det næste sættes grænseomkostningen da lig med den fælles grænseomsætning hvorved den samlede 

optimale mængde, både til det danske og polske marked, findes.  

Grænseomkostningsfunktionen er den samme som tidligere, og er altså fortsat som følger: 

𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 =
1

2500
𝑚 + 350 

Den samlede optimale mængde bliver da som følger: 

−
1

2500
𝑚𝑠 + 1190 =

1

2500
𝑚𝑠 + 350 

⇕ 
1

1250
𝑚𝑠 = 840 
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⇕ 

𝑚𝑠 = 1050000 

Den samlede optimale mængde til både det danske og polske marked er således 1.050.000 svin. 

Da vi nu har den samlede mængde kan vi finde den marginelle grænseomsætning. Dette gøres ved at sætte 

den samlede optimale mængde ind i grænseomkostningsfunktionen. Den marginale grænseomsætning 

bliver da som følger: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 =
1

2500
∗ 1050000 + 350 = 770 

Løsningen hvor den marginale grænseomsætning findes kan grafisk illustreres som vist på nedenstående 

figur. 

 

Figur 17 – Samlet mængdeoptimum ved salg til både Danmark og Polen - Egen tilvirkning 

Da den marginale grænseomsætning nu er beregnet kan, den optimale mængde og pris findes for salg til 

henholdsvis det danske og det polske marked. 

For da at finde mængden på de to markeder indsættes den marginale grænseomsætning i de to funktioner 

for henholdsvis 𝑚1 og 𝑚2.  

Den optimale mængde til det danske marked bliver da som følger: 

𝑚1 = −1500 ∗ 770 + 1875000 

⇕ 

𝑚1 = 720000 

Den optimale mængde til det danske marked er da 720.000 svin.  
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For da at finde den optimale pris indsættes mængden i prisafsætningsfunktionen for det danske marked. 

Den optimale pris til det danske marked bliver da som følger: 

𝑃1(720000) = −
1

3000
∗ 720000 + 1250 

⇕ 

𝑃1(720000) = 1010 

Den optimale pris til det danske marked er således 1.010 kr. pr. svin. 

Den optimale løsning til det danske marked kan grafisk illustreres som det ses af nedenstående figur. 

 

Figur 18 - Optimum på dansk marked, ved salg til både Danmark og Polen - Egen tilvirkning Egen tilvirkning 

Den optimale mængde til det polske marked bliver da som følger: 

𝑚2 = −1000 ∗ 770 + 1100000 

⇕ 

𝑚2 = 330000 

Den optimale mængde til det polske marked er således 330.000 svin. 

Den optimale pris til det polske marked bliver da som følger: 

𝑃2(330000) = −
1

2000
∗ 330000 + 1100 

⇕ 

𝑃2(330000) = 935 

Den optimale pris til det polske marked er således 935 kr. pr. svin. 
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Grafisk kan den optimale løsning til det polske marked illustreres som vist på nedenstående figur. 

 

Figur 19 - Optimum på polsk marked, ved salg til både Danmark og Polen - Egen tilvirkning Egen tilvirkning 

Slutteligt vil omsætningen og de variable omkostninger blive beregnet for salg til både Danmark og Polen. 

De beregnede tal kan ses af nedenstående tabel. 

Omsætning DK 𝑝1 ∗ 𝑚1 = 1010 ∗ 720000 727.200.000 

Omsætning PL 𝑝2 ∗ 𝑚2 = 935 ∗ 330000 308.550.000 

Variable omkostninger 1

5000
𝑚2 + 350𝑚 =

1

5000
∗ 10500002 + 350 ∗ 1050000 

588.000.000 

Dækningsbidrag 𝐷𝐵 = 𝑂𝑚𝑠 − 𝑉𝑂 447.750.000 

Tabel 11 – Beregning af dækningsbidrag ved salg til både Danmark og Polen - Egen tilvirkning 

Danish Crown vil altså såfremt de pris- og mængdeoptimerer til både det danske og polske marked opnå et 

dækningsbidrag på 447.750.000 kr. 

Som det ses af de ovenstående beregninger i casen vil Danish Crown altså optimere deres indtjening ved at 

pris- og mængdeoptimere på de 2 delmarkeder. 

Casen er, som tidligere nævnt, udarbejdet med henblik på at ligne virkeligheden bedst muligt. Det skal dog 

bemærkes, at de beregnede mængder ikke kan overføres direkte til Danish Crown. Danish Crowns samlede 

afsætning vil, som det fremgår af regnskab mv., være markant større end den beregnede samlede 

mængde. Casen viser dog med alt tydelighed potentialet i at anvende pris- og mængdeoptimering på 

diverse delmarkeder. For Danish Crown, vil der altså være potentiale for øget indtjening ved at 

prisoptimere på delmarkederne for det der ikke kan afsættes til Rusland. Ligeledes er der en mulighed for 

at prisoptimere på de markeder, der allerede opereres på. 

Som det fremgår af de beregnede dækningsbidrag i casen, er dækningsgraden meget høj sammenholdt 

med de dækningsgrader Danish Crown opnår i deres regnskaber. I Danish Crowns regnskab indregnes 
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afskrivninger, særlige poster mv. I casen er udgangspunktet taget i råvarer hvilket giver anledning til af 

dækningsgraderne ikke på denne måde er sammenlignelige. 

16 Effektivisering af baconproduktion 
Danish Crown har de senere år oplevet markant øget efterspørgsel og vækst på salget af bacon. 

Baconproduktionen og salget er steget meget, og er siden 2004 mere end fordoblet (Hansen, 2012). En stor 

del af baconproduktionen foregår på slagteriet i Essen i Tyskland hvorefter kødforædlingsprocessen foregår 

på kødforædlingsfabrikken i Oldenburg. Kjeld Johannesen, der er administrerende direktør for Danish 

Crown, udtaler at Danish Crown er markedsleder på bacon i Europa. 

For at bevare positionen som markedsleder, samt yderligere at opnå øgede markedsandele og udnytte 

væksten i salget af bacon ønskes det, at effektivisere kødforædlingsfabrikken i Oldenburg. Der ønskes at 

investere i nyere og mere effektivt produktionsanlæg med henblik på øget automatisering.  

På baggrund af denne situation blive udarbejdet en case, der tager udgangspunkt i den ovenfor beskrevne 

investering. 

16.1 Investering 

Danish Crown har, med henblik på at effektivisere i kødforædlingsfabrikken i Oldenburg, indhentet flere 

tilbud fra leverandører, der er specialiserede i automationsløsninger.  

Danish Crown har fået et tilbud fra EMG Automation GmbH på en automationsløsning til 180 mio. kr. 

Automatiseringen har effektivisering i fokus og forventes at spare i antallet af medarbejdere i 

produktionen, samt at de tilbageblivende medarbejdere skånes for flere tunge løft.  

EMG Automation GmbH lover, at anlægget vil medføre en årlig minimum besparelse på 19,5 mio. kr. over 

en periode på 15 år. Besparelsen kan altså godt være større, de 19,5 mio. kr. er blot en minimum 

besparelse som garanteres fra producentens side. Efter de 15 år forventes anlægget blot at skulle skrottes, 

hvoraf skrotværdien forventes at udgøre 1 mio. kr. 

Danish Crown har ligeledes fået et tilbud af Stöger Automation GmbH. Stöger Automation GmbH har, 

ligesom EMG Automation GMBH, tilbudt en automationsløsning der forventes at effektivisere produktionen 

og mindske tunge løft. Stöger Automations anlæg har haft specielt fokus på at sikre at anlægget kræver 

mindst muligt vedligehold. Anlægget kræver derfor mindre vedligehold end anlægget fra EMG Automation, 

hvorfor den årlige besparelse er større end ved EMG Automation, til gengæld er anlægget dyrere i 

anskaffelse.  

Anlægget fra Stöger Automation GmbH er Danish Crown blevet tilbudt til 220 mio. kr. Stöger garanterer, at 

anlægget vil medføre en årlig minimumbesparelse på 23 mio. kr. pr år i en periode på 15 år. Anlægget 

vurderes efter de 15 år at have en skrotværdi på 2 mio. kr. 

16.1.1 Investering i anlæg fra EMG Automation GmbH 

For at finde ud af hvorvidt investeringen i anlægget fra EMG Automation GmbH er fordelagtig anvendes 

kapitalværdimetoden. 
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Til investeringskalkulen anvendes en kalkulationsrente på 6%, idet denne anses for hensigtsmæssig. Heri er 

der taget højde for markedsrenten på cirka 2,33%, som defineret i regnskabsanalysen, samt et risikotillæg 

på cirka 3,67%. Inflationen er ikke medtaget i kalkulationsrenten idet ovenstående priser er faste. 

Den årlige besparelse ved investeringen kan betragtes som betalingerne, da dette er gevinsten ved at 

foretage investeringen. Scrapværdien sættes som future value og perioden er 15, idet den årlig besparelse 

opnås i 15 år. På baggrund af dette kan følgende betalingsstrømme opstilles:  

 

Figur 20 – Betalingsstrøm ved investering i anlæg fra EMG Automation GmbH - Egen tilvirkning 

For ovenstående betalingsstrøm kan følgende balanceligning da opstilles til udregning af present value: 

𝑃𝑉 = 19.500.000𝛼15¬6% + 1.000.000 ∗ (1 + 0,06)−15 

Present value findes da ved anvendelse af den finansielle lommeregner. Her indtastes følgende værdier: 

PMT = 19.500.000 

FV = 1.000.000 

I = 6 

N = 15 

PV = ? 

Present value fås da til at være 189.806.120,32 kr. 

For da at finde kapitalværdien fratrækkes købsprisen fra anlægget fra present value. Kapitalværdien for 

anlægget bliver da som følger: 

𝐾0 = 189.806.120,32 − 180.000.000 = 9.806.120,32 

Da kapitalværdien er positiv kan det da konkluderes, at investeringen er fordelagtig. 

16.1.2 Investering i anlæg fra Stöger Automation GmbH 

Det ønskes nu ligeledes undersøgt hvorvidt investeringen i anlægget fra Stöger Automation GmbH. Det 

gøres ligesom ovenstående ved hjælp af kapitalværdimetoden. 

Ligesom det var tilfældet i ovenstående beregning af kapitalværdien anvendes en kalkulationsrente på 6%. 

Der er her ligesom tidligere medtaget en markedsrente på cirka 2,33% samt et risikotillæg på 3,67%. 

Inflationen er her heller ikke medtaget idet priserne er faste. 
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Ligesom det var tilfældet i den tidligere beregning medtages den årlige besparelse som betalingerne, da 

dette er gevinsten ved at foretage investeringen. Scrapværdien medtages som future value og perioden er 

ligesom tidligere 15. På baggrund af dette kan følgende betalingsstrøm opstilles: 

 

Figur 21 - Betalingsstrøm ved investering i anlæg fra Stöger Automation GmbH - Egen tilvirkning 

For ovenstående betalingsstrøm kan følgende balanceligning da opstilles til udregning af present value: 

𝑃𝑉 = 23.000.000𝛼15¬6% + 2.000.000 ∗ (1 + 0,06)−15 

Ved anvendelse af den finansielle lommeregner kan present value da findes. I den finansielle lommeregner 

indtastes følgende: 

PMT = 23.000.000 

FV = 2.000.000 

I = 6 

N = 15 

PV = ? 

Present value fås da til at være 224.216.256,84 kr. 

For da at finde kapitalværdien for denne investering trækkes købsprisen for anlægget fra present value, på 

samme vis som i den tidligere investering. Kapitalværdien bliver da som følger: 

𝐾0 = 224.216.256,84 − 220.000.000 = 4.216.256,84 

Da kapitalværdien er positiv kan det konkluderes, at denne investering er fordelagtig. Endvidere kan det 

konkluderes at anlægget fra EMG Automation GmbH er det mest fordelagtige, idet denne investering har 

den højeste kapitalværdi. 

16.1.3 Differensinvestering 

Som det tidligere beskrevet, er det blevet beregnet at investeringen i anlægget fra EMG Automation GmbH, 

er den mest fordelagtige investering. En anden måde hvorpå dette kan påvises er ved anvendelse af 

differensinvestering. De to betalinger sættes op mod hinanden i en betalingsstrøm. Denne vil da se ud som 

følger: 
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Figur 22 - Betalingsstrøm ved differensinvestering mellem de to anlæg - Egen tilvirkning 

Present value er af betalingsstrømme sat til 40.000.000, hvilket er et udtryk for merudgiften ved at 

investere i anlægget fra Stöger Automation GmbH. Betalingerne er, som det ses, sat til 3.500.000, hvilket er 

den årlige merbesparelse ved at investere i anlægget fra Stöger Automation GmbH fremfor anlægget fra 

EMG Automaiton GmbH. Slutteligt er future value sat til 1.000.000 hvilket er den ekstra opnåede 

scrapværdi efter de 15 år, såfremt man investerer i anlægget fra Stöger Automation.   

Det ønskes, for at finde kapitalværdien, at finde present value for merinvesteringen. Til dette kan følgende 

balanceligning opstilles: 

𝑃𝑉 = 3.500.000𝛼15¬6% + 1.000.000 ∗ (1 + 0,06)−15 

Present value findes da ved anvendelse af den finansielle lommeregner. Her indtastes følgende: 

PMT = 3.500.000 

FV = 1.000.000 

I = 6 

N = 15 

PV = ? 

Present value fås da til værdien 34.410.136,52. 

Kapitalværdien beregnes da ligesom tidligere, ved at fratrække merinvesteringen fra present value. 

Kapitalværdien bliver da som følger: 

𝐾0 = 34.410.136,52 − 40.000.000 = −5.589.863,48 

Idet kapitalværdien er negativ ses det da, at merinvesteringen i anlægget fra Stöger Automation ikke kan 

betale sig. Hermed ses det, ligesom tidligere, at investeringen i anlægget fra EMG Automation er den mest 

favorable. 

16.2 Finansiering 

Danish Crown ønsker at foretage den ovenstående beskrevne investering i anlægget fra EMG Automation 

GmbH. Danish Crown har fået 2 forskellige tilbud til finansieringen af anlægget. 
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16.2.1 Annuitetslån 

Det første Danish Crown har fået tilbudt er et annuitetslån med løbetiden 15 år, som er anlæggets 

forventede levetid. Lånet har en rente på 5% p.a. med kvartalsvis rentetilskrivning. Lånet er til kurs 97 og 

der vil i forbindelse med oprettelsen af lånet blive pålagt låneomkostninger på 150.000 kr. 

Danish Crown har behov for udbetalt 180.000.000 mio. kr. til købet af anlægget ved EMG Automation 

GmbH, og må derfor låne til låneomkostningerne og kurstabet. Deres samlede lånebehov bliver da som 

følger: 

𝐿å𝑛𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
180.000.000 + 150.000

0,97
 

⇕ 

𝐿å𝑛𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 185.721.649,48 

Idet den effektive rente ønskes beregnet for annuitetslånet, skal terminsydelsen som det første findes. For 

at finde terminsydelsen kan følgende balanceligning opstilles: 

𝑌 = 185.721.649,48𝛼60¬1,25%
−1 

Terminsydelsen kan da findes ved indtastning i den finansielle lommeregner. I den finansielle lommeregner 

indtastes følgende: 

PV = 185.721.649,48 

FV = 0 

I = 1,25 

N = 60 

PMT = ? 

Ved indtastning fås da en terminsydelse på 4.418.305,06 kr. 

For da at finde den effektive rente, anvendes den ovenfor fundne terminsydelse, samt det, at det vides, at 

Danish Crown har fået 180.000.000 kr. udbetalt ved lånet. Herved kan følgende balanceligning opstilles: 

180.000.000 = 4.418.305,06𝛼60¬𝑅  

Den effektive rente kan da findes ved indtastning i den finansielle lommeregner. Her indtastes følgende: 

PV = -180.000.000 

FV = 0 

PMT = 4.418.305,06 

N = 60 

I = ? 

Den effektive rente fås da til værende 1,37% pr. termin. 

Den årlige effektive rente bliver da som følger: 

𝑅å𝑟 = (1 + 0,0137)4 − 1 = 5,59% 
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16.2.2 Leasing 

Det andet tilbud om finansiering Danish Crown har fået, er gennem et leasingselskab. Leasingselskabet 

tilbyder at købe anlægget, hvorefter de leaser det videre til Danish Crown.  

Danish Crown skal, såfremt de ønsker at gøre brug af leasingtilbuddet, betale 10 mio. kr. i 

førstegangsbetaling hvorefter der er en månedlig leasingydelse på 1.600.000 kr. 

For leasingtilbuddet kan følgende betalingsstrøm da opstilles: 

 

Figur 23 - Betalingsstrøm til leasingtilbud - Egen tilvirkning 

Af betalingsstrømmen fremkommer de 170.000.000 som present value. De 170.000.000 er fundet som 

differencen mellem investeringen der udgør 180.000.000 fratrukket førstegangsbetalingen på 10.000.000. 

Payments er sat til den månedlige leasingydelse over perioden på 15 år, som udgør 180 måneder. 

På baggrund af ovenstående kan balanceligning da opstilles: 

170.000.000 = 1.600.000𝛼180¬𝑅  

Den effektive rente kan da findes ved indtastning i den finansielle lommeregner. Der indtastes følgende: 

PV = -170.000.000 

PMT = 1.600.000 

N = 180 

FV = 0 

I = ? 

Den effektive rente fås da til at være 0,65% pr. måned. 

Den årlige effektive rente bliver da som følger: 

𝑅å𝑟 = (1 + 0,0065)12 − 1 = 8,08% 

16.2.3 Valg af finansieringsmulighed 

Til vurderingen af hvilken finansieringsmulighed, der skal vælges, skal der tages højde for henholdsvis 

omkostningerne, likviditeten, fleksibiliteten og risikoen. 

Omkostningerne til finansieringen kommer til udtryk ved den effektive rente. Ud fra ovenstående kan det 

konkluderes, at den billigste finansieringsmulighed vil være at vælge annuitetslånet, da dette har den 

laveste effektive rente. Den effektive rente for annuitetslånet er 2,49 procentpoint lavere end den effektive 

rente for leasingtilbuddet. 
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Ses der på likviditeten vil leasingtilbuddet være det dårligste da dette kræver en stor førstegangydelse. Der 

skal i forbindelse med aftalens påbegyndelse betales 10 mio. kr. i førstegangsydelse, hvilket påvirker 

likviditeten negativt. Ser man på annuitetslånet skal der ikke i forbindelse med stiftelsen betales noget der 

har negativ indflydelse på likviditeten. 

Hvad fleksibiliteten angår, vil leasingydelsen være den mest fordelagtige, idet denne kan opsiges hvilket 

ikke er tilfældet med annuitetslånet. 

Leasingtilbuddet har den laveste risiko idet leasingselskabet står for eventuelle reparationer. Den større 

effektive rente der er for leasingtilbuddet kan altså betragtes som en merbetaling, for at mindske denne 

risiko, samt at opnå den tidligere beskrevne forbedrede fleksibilitet. 

Samlet ses vurderes det mest fordelagtigt at vælge annuitetslånet, idet man her opnår den bedste effektive 

rente og dermed de laveste omkostninger. Endvidere har annuitetslånet klart den bedste indflydelse på 

likviditeten idet man ikke ved påbegyndelse skal betale de 10 mio. kr. som det er tilfældet ved 

førstegangsydelsen for leasing.   

17 Konklusion 
For at identificere hvilke strategiske tiltag Danish Crown kan foretage for at opnå øgede markedsandele, 

forbedret indtjening og dermed økonomisk resultat har vi i opgaven foretaget interne og eksterne analyser, 

som efterfølgende er samlet i en SWOT-analyse. SWOT’en er efterfølgende opstillet i en kritisk TOWS-

analyse. Med udgangspunkt i disse, er der opstillet strategiske forslag til Danish Crowns videre forfølgelse af 

målet om øgede markedsandele og forbedret indtjening. 

Blandt de identificerede strategier er de to, som vurderes at give bedst indtjening og markedsandele, 

blevet udvalgt. De to udvalgte strategier er henholdsvis pris- og mængdeoptimering ved salg til det danske 

marked samt eksport til Polen og investering i kødforædlingsfabrikken i Oldenburg. For de to strategier er 

der i opgaven opstillet cases, der belyser gevinsten ved disse strategier.  

Ser man på strategien for pris- og mængdeoptimering til det danske marked samt eksport til Polen, er det 

konstateret, at der ved pris- og mængdeoptimering på markederne, opnås forbedret omsætning og deraf 

et bedre afledt dækningsbidrag. Overføres denne strategi til flere delmarkeder vil den deraf afledte 

forbedring blot være endnu større. Der er derfor stort potentiale for at øge indtjeningen og det økonomiske 

resultat. 

Den opstillede case for strategien med investering i produktionsanlæg på kødforædlingsfabrikken i 

Oldenburg, viser at en sådan en investering, efter de givne forudsætninger, vil være fordelagtig. Der blev i 

casen regnet på to forskellige investeringer, hvoraf det blev konstateret hvilken af de to der var mest 

rentabel. I forlængelse heraf blev den bedste finansieringsmulighed konstateret. Ud fra de givne 

forudsætninger ses det, at denne strategi er rentabel og derfor kan hjælpe Danish Crown til at opnå 

omkostningsreduktioner og øge kapaciteten, med bedre resultat og indtjening til følge.  

På baggrund af ovenstående, kan det konkluderes, at Danish Crown bør overveje at pris- og 

mængdeoptimere på diverse delmarkeder for derved at opnå at forbedret indtjening og økonomisk 
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resultat. Endvidere kan det konkluderes, at Danish Crown ville kunne drage økonomiske fordele ved at 

investere yderligere i kødforædlingsfabrikken i Oldenburg. 

18 Perspektivering 
I forbindelse med gennemgangen af Danish Crown og branchen som helhed kunne en benchmarking have 

været interessant. Ved benchmarking vil Danish Crown kunne sammenlignes med de øvrige konkurrenter i 

branchen, og man vil derved i højere grad kunne undersøge hvordan de er positioneret i branchen. 

I forbindelse med den generelle levestandard blandt verdens befolkning, kunne det ligeledes være 

interessant at se på, hvorledes denne vil påvirke slagterierne. Den øgede levestandard må formodes at 

medføre at der er mulighed og lyst til større forbrug af kød og øvrige fødevarer. Det forventede øgede 

forbrug må have en positiv indvirkning på branchen som helhed og vil medføre øget omsætning som kunne 

være relevant at undersøge nærmere og dybere. 
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