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1.1 (10 %)  

Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for 

den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.  

Nogle af de interne forhold er: 

• Investering i ny lagerkapacitet i Nørager, gennem Nørager Mejeri, på 4.500 kvadratmeter:

Nordex Food A/S har igennem en længere periode haft to-tre fjernlagre på forskellige

geografiske placeringer. For at spare omkostninger samt minimere risiko for skader har

virksomheden nu fået samlet sin lagerkapacitet i Nørager.1

• Britisk datterselskab har øget omsætningen med 26% til 560 mio. kr.2

• Nordex Food A/S er gennem sit britiske datterselskab eksponeret til valutaforskelle, der

særligt har gjort sig gældende i form af store kursfald på pundet efter brexit-afstemningen.

Virksomheden har kun i et mindre omfang lykkedes med at hæve salgspriserne i

Storbritannien.3

Nogle af de eksterne forhold er: 

• Danskerne tager i højere grad den hvide ost til sig.4

• Ugunstigt råvaremarked har resulteret i kraftigt stigende produktions- og indkøbspriser på

virksomhedens produkter, som ikke har været muligt at henføre til salgspriserne à Dette

har resulteret i et kæmpedyk i årets resultat før skat.5

• Lavere priser på råmælk i 2018 har resulteret i fremgang for virksomheden.6

• Stigende indkøbspriser på råmælk i 2017 samt den lave pundkurs var årsagen til, at

virksomheden kun på lige akkurat formåede at skabe overskud.7:8

• På trods af det Brexit har vækst på det britiske marked har resulteret i fremgang for

virksomheden.9

1 Aars Avis, ”Nordex Food A/S samler lagerkapacitet i Nørager”, d. 11. april 2018 
2 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
3 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
4 Aars Avis, ”Nordex Food A/S samler lagerkapacitet i Nørager”, d. 11. april 2018 
5 Food Supply, ”Den nordjyske ostekoncern passerede halvanden milliard i omsætning”, d. 24. maj 2018 
6 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
7 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
8 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
9 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
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• Stigende efterspørgsel efter specialoste og yoghurt fra Grækenland, Cypern og Italien. Dette

omfatter både de store detailkæder og restaurantkæder.10

• Eksponering til valutaforskelle: Ifølge administrerende direktør Martin Aagaard Pedersen er

bundlinjen i det britiske selskab fortsat positiv, men påvirket af store kursfald på pund efter

brexit-afstemningen.

• På grund af, at aftalerne i Brexit endnu ikke er fastlagt, er det uvist, om virksomhedens

produkter vil blive underlagt af told.11

• Adfærdsændring: Øget salg af grillost til hele Europa, grundet at flere forbrugere har ønsker

om kødfrie dage.12

1.2 (10 %)  

Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og 

kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1. 

Nøgletallene fremgår af bilag 1. 

I forhold til nøgletallene for indtjeningsevnen er omsætningen steget med 22% i perioden (2016-

2018), vareforbruget med 27%, andre eksterne omkostninger mv. med 4%, personaleomkostninger 

med 18% og af- og nedskrivninger er faldet med 3%. I forhold til nøgletallene for 

10 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
11 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
12 Mælkeritidende.dk, ”Ost er hot på grillen”, d. 5. juli 2019 
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kapitaltilpasningsevnen er omsætningen som nævnt steget med 22%, anlægsaktiver med 30%, 

varebeholdninger med 27% og tilgodehavender fra salg med 20%. 

Interne forhold: 

• Omsætningen hos Nordex Food A/S er i perioden steget med 22%. Stigningen kan bl.a.

henføres til, at virksomhedens britiske selskab har øget omsætningen med 26% til 560 mio.

kr.

• Virksomhedens vareforbrug er steget med 27% i perioden. Vareforbruget er en variabel

omkostning, hvorfor den i takt med vækst på flere markeder er steget. Stigningen i

vareforbruget kan derfor bl.a. henføres til vækst i det britiske datterselskab.

• Andre eksterne omkostninger mv. er hos Nordex Food A/S steget med 4%. Dette kan bl.a.

henføres til investering i ny lagerkapacitet i Nørager, hvor der formodentligt har været en

række lokaleomkostninger og øvrige omkostninger forbundet med dette. En af årsagerne til,

at andre eksterne omkostninger mv. kan formodentligt henføres til besparelse af

lokaleomkostninger ved, at virksomheden har samlet to-tre fjernlagre på én lokation.13

• Virksomhedens personaleomkostninger er i perioden steget med 18%. Stigningen i disse kan

formodentligt henføres til en række ekstra personaleomkostninger forbundet med

investeringen i ny lagerkapacitet i Nørager.14 Endvidere kan stigningen også henføres til

væksten i det britiske datterselskab, hvor væksten med stor sandsynlighed har bevirket i

ansættelse af yderligere personale.

• Af- og nedskrivninger er hos Nordex Food A/S faldet med 3%. Faldet i disse omkostninger

kan henføres til, at virksomheden har samlet sin lagerkapacitet i Nørager fremfor at have to-

tre fjernlagre. Derfor kan der evt. være blevet frasolgt en række maskiner mm., hvorfor af- 

og nedskrivninger alt andet lige er faldet. En af årsagerne til, at disse omkostninger ikke er

faldet mere, kan skyldes ny lagerkapacitet, der med stor sandsynlighed har krævet nye

investeringer i diverse lagerfaciliteter.

13 Aars Avis, ”Nordex Food A/S samler lagerkapacitet i Nørager”, d. 11. april 2018 
14 Aars Avis, ”Nordex Food A/S samler lagerkapacitet i Nørager”, d. 11. april 2018 
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• Virksomhedens anlægsaktiver er steget med 30%. Stigningen i disse hænger sammen med

investeringen i ny lagerkapacitet i Nørager, hvor der er blevet investeret i en ny lagerhal på

4.500 kvadratmeter, hvorfor værdien af anlægsaktiver er steget.15

• Varebeholdninger er steget med 27%. Stigningen i disse skyldes, at virksomhedens britiske

datterselskab har oplevet omsætningsvækst, hvilket alt andet lige har krævet et øget behov

for at have nok varer på lager for at kunne tilfredsstille kunderne.16

• Tilgodehavender fra salg er hos Nordex Food A/S steget med 20%. For at kunne skabe en

evt. bedre position på det britiske marked, har man hos virksomheden med stor

sandsynlighed haft en interesse i at yde kredit til kunderne for at kunne yde den bedst mulige

service.

Eksterne forhold: 

• Nogle af de eksterne forhold, der har medvirket til, at omsætningen er steget, er

adfærdsændringer globalt set, hvor bl.a. danskerne i højere grad tager den hvide ost til sig.

Endvidere kan det henføres til vækst på det brexitramte britiske marked og en stigende

efterspørgsel efter specialoste og yoghurt fra Grækenland, Cypern og Italien.17:18 Det kan

også henføres til øget salg af grillost til hele Europa.19 Et af de forhold, der har bevirket i, at

omsætningen ikke er steget mere er Brexit, hvor virksomheden uden et brexitramt britisk

marked formodentligt ville have vækstet mere på dette marked.20

• Nogle af de eksterne forhold, der har medvirket til, at vareforbruget er steget, kan henføres

til vækst, som forklaret ovenstående, på flere markeder, hvilket alt andet lige har resulteret i

et øget vareforbrug. Stigningen i vareforbruget kan også henføres til et ugunstigt

råvaremarked, der har resulteret i stigende produktions- og indkøbspriser på virksomhedens

produkter.21 Særligt de stigende indkøbspriser på råmælk i 2017 og den lave pundkurs var

negativt for virksomheden. Dog var der i 2018 lavere priser på råmælk, hvilket alt andet lige

har været positivt for virksomheden.

15 Aars Avis, ”Nordex Food A/S samler lagerkapacitet i Nørager”, d. 11. april 2018 
16 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
17 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
18 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
19 Mælkeritidende.dk, ”Ost er hot på grillen”, d. 5. juli 2019 
20 Jyllands-Posten, ”Nordex forgylder familien Pedersen”, d. 18. maj 2019 
21 Food Supply, ”Den nordjyske ostekoncern passerede halvanden milliard i omsætning”, d. 24. maj 2018 
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• Særligt stigende vækst i en række markeder, resulteret af bl.a. adfærdsændringer, kan have

været årsagen til en stigning i andre eksterne omkostninger. Dette kan eksempelvis have

været salgsfremmende omkostninger for at kunne generere et øget salg.

• Endvidere kan stigningen i personaleomkostninger henføres til vækst på en række markeder,

hvilket med stor sandsynlighed kan have bevirket i ansættelse af flere medarbejdere for at

kunne imødegå kundernes efterspørgsel efter virksomhedens produkter.

• I takt med vækst på det britiske marked samt adfærdsændringer, der har resulteret i vækst på

andre markeder, kan dette have resulteret i en stigning i varebeholdningerne og

tilgodehavender fra salg, eftersom en større efterspørgsel efter virksomhedens produkter

kræver større varebeholdninger. Endvidere må det formodes, at en andel af disse kunder har

haft behov for kredit, hvorfor dette kan forklare stigningen i tilgodehavender fra salg.

Konklusion: 

Alt i alt har der hos Nordex Food A/S været en række interne- og eksterne forhold, der har påvirket 

udviklingen i indekstallene for indtjeningen og kapitaltilpasningen fra 2016 til 2018. 

Hovedårsagerne til dette kan bl.a. findes i, at virksomheden har haft fremgang på forskellige 

markeder samt kraftige stigende produktions- og indkøbspriser på virksomhedens produkter. 



6 

1.3 (5 %)  

Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed fra 2016 til 2018.  

Nøgletallene fremgår af bilag 1. 

Indtjeningsevnen hos Nordex Food A/S er i perioden 2016-2018 blevet forringet. Dette vurderes på 

baggrund af, at overskudsgraden er faldet fra 3,7% i 2016 til 2,2% i 2018. Dette svarer til en negativ 

udvikling på 1,5 procentpoint, hvilket svarer til et fald på ca. 40,5%. Årsagen til den negative 

udvikling kan henføres til, at de samlede omkostninger er steget relativt mere ift. de samlede 

indtægter. De samlede omkostninger er i perioden (2016-2018) steget med ca. 24%, hvorimod de 

samlede indtægter er steget med ca. 22%. En af de store årsager til stigningen i de samlede 

omkostninger kan henføres til vareforbruget, der i perioden er steget med 27%. Vareforbruget er 

virksomhedens største omkostningspost, hvorfor stigningen i vareforbruget særligt har haft en 

negativ påvirkning på overskudsgraden. En anden væsentlig årsag til stigningen i de samlede 

omkostninger kan findes ved personaleomkostninger, der i perioden er steget med 18%. 

Personaleomkostninger er virksomhedens andenstørste omkostningspost, hvorfor dette også har haft 

en stor påvirkning på stigningen i de samlede omkostninger. Af- og nedskrivninger er faldet med 

3% i perioden, hvorfor dette har været en af årsagerne til, at de samlede omkostninger ikke er steget 

med mere. 

De faktorer, der har medvirket til, at de samlede indtægter er steget, er omsætningen og finansielle 

indtægter. Omsætningen er hos virksomheden steget med 22%, hvorimod finansielle indtægter er 

faldet med ca. 73%. I takt med, at de finansielle indtægter er en relativ lav nominel størrelse, har 

faldet i disse dog ikke har haft den store indflydelse på de samlede indtægter. 
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Alt i alt er Nordex Food A/S blevet dårligere til at skabe indtjening på baggrund af deres omsætning 

i 2018 ift. 2016. Virksomheden bør særligt være opmærksomme på forskellige usikkerhedsfaktorer 

i form af Brexit og stigende produktions- og indkøbspriser på forskellige markeder, hvorfor det vil 

være en god idé at skære ned på en række omkostninger for at kunne konsolidere sig. 

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne, som er aktivernes omsætningshastighed, er i perioden faldet 

fra 2,59 g i 2016 til 2,57 g i 2018. Dette svarer til et fald på 0,50%. Faldet i kapitaltilpasningsevnen 

kan henføres til, at de samlede aktiver er steget relativt mere ift. omsætningen. Aktiver i alt er i 

perioden steget med ca. 22,7%, hvorimod omsætningen er steget med 22%. Stigningen i de samlede 

aktiver skyldes, at anlægsaktiverne er steget med 30%, varebeholdninger med 27% og 

tilgodehavender fra salg med 20%. Den relativt store stigning i anlægsaktiverne har haft en stor 

påvirkning på den negative udvikling i kapitaltilpasningsevnen. Dog har stigningen i 

varebeholdningerne og tilgodehavender fra salg også haft en stor indflydelse, eftersom de udgør en 

relativt stor nominel størrelse. 

Den relativt mindre stigning i omsætningen forklarer faldet i kapitaltilpasningsevnen. Alt i alt er 

Nordex Food A/S blevet dårligere til at generere omsætning på baggrund af deres aktiver, og derfor 

er virksomhedens kapitaltilpasningsevne blevet påvirket negativt. 

Opsummerende er indtjeningsevnen og kapitaltilpasningsevnen hos Nordex Food A/S blevet 

forringet. Dette skyldes, at de samlede omkostninger er steget relativt mere ift. de samlede 

indtægter, og at omsætninger er steget relativt mindre ift. de samlede aktiver. Eftersom både 

indtjeningsevnen og kapitaltilpasningsevnen hos virksomheden er blevet forringet, forklarer dette 

faldet i afkastningsgraden fra 9,5% i 2016 til 5,5% i 2018. 
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1.4 (4 %)  

Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food 

Gruppens ejere.  

Nøgletallene fremgår af bilag 1. 

Gearingen hos Nordex Food A/S er i perioden steget fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018. Dette er en 

stigning på 0,62 g, hvilket svarer til 32,22%. Virksomheden har i hele perioden tjent på at arbejde 

med gæld, eftersom EKF er højere end afkastningsgraden, som er højere end gældsrenten. Dog var 

dette kun marginalt i 2017. Egenkapitalens forrentning hos Nordex Food A/S er i perioden faldet fra 

25% i 2016 til 16,5% i 2018, afkastningsgraden er faldet fra 9,5% til 5,5%, og gældsrenten er faldet 

fra 1,4% til 1,2% i perioden. Nordex Food A/S tjener på at arbejde med gæld, hvorfor udviklingen i 

gearingen er positiv, eftersom en højere gearing svarer til en større gæld ift. egenkapitalen. 

Stigningen i gearingen har derfor været positiv for EKF og virksomhedens ejere, idet større 

gældsforpligtelser bevirker i en højere forrentning af ejernes indskudte kapital, da virksomheden 

tjener på at arbejde med gæld. Dog er egenkapitalens forrentning faldet, hvilket kan forklares ud fra 

faldet i afkastningsgraden. 
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1.5 (6 %)  

Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex 

Food Gruppen i 2018.  

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2. 

Nordex Food A/S har i 2018 haft en positiv pengestrøm fra sine driftsaktiviteter, eftersom disse 

udgør 42.135.000 kr. En af de store årsager til, at pengestrømme fra driftsaktiviteter er væsentligt 

større end resultat før skat kan findes ved af- og nedskrivninger i form af et positivt cash flow på 

26.337.000 kr. 

En anden af årsagerne kan findes ved ændringer i driftskapitalen i form af gæld til leverandører mv., 

eftersom virksomheden på denne post har et positivt cash flow på 32.996.000 kr. 

Ovenstående forhold har en positiv påvirkning på likviditeten hos Nordex Food A/S i 2018, og 

posterne har den største påvirkning på, at pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større ift. 

resultat før skat. 

1.6 (4 %) 

Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender. 

Virksomheden Nordex Food A/S forsøger gennem nye produkter på nuværende markeder at vækste 

sin forretning. I takt med, at forbrugere særligt i Europa skærer ned på kødforbruget og i stigende 

grad anvender ost som alternativ, forsøger Nordex Food A/S at udnytte denne mulighed gennem 

produktudvikling. Dette kan henføres til, at virksomheden har indgået i et forskningsprojekt på KU, 

hvor der forskes i oste til madlavning. Projektet kaldes ”Gelcook” og er støttet af Mejeribrugets 

ForskningsFond.22 Virksomheden forsøger derfor at sælge et nyt produkt på deres nuværende 

markeder, der består af mere end 1.000 kunder på 70 forskellige markeder. 

22 Mælkeritidende.dk, ”Ost er hot på grillen”, d. 5. juli 2019 



10 

Det vurderes derfor, at virksomheden anvender vækststrategien produktudvikling, hvor der forsøges 

at sælges nye produkter på nuværende markeder, hvilket er virksomhedens valg af, hvordan den vil 

skabe vækst. 

1.7 (5 %) 

Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og 

klimaområdet i 2018. 

Nordex Food A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Størstedelen af virksomhedens mejerier 

med produktion udgør størstedelen af deres påvirkning på miljø og klima.23 Gennem tre forhold vil 

de fremadrettet fokuserer på en mindre påvirkning på miljø og klima: Energiforbrug, CO2-

udledning og vandforbrug. Dette giver virksomheden en række fordele, hvilket særligt gør sig 

gældende gennem energirigtige investeringer og reduktion af spild. Gennem energirigtige 

investeringer forsøger virksomheden at investere i anlæg/projekter, der har til formål at reducere 

energiforbrug.24 Dette vil alt andet lige give virksomheden fordele i form af omkostningsbesparelse 

ved el og varme, hvilket vil opnås gennem etablering af serviceaftaler mht. opnåelse af optimal drift 

på køleanlæg, kedler og kompressorer. 

Gennem reduktion af spild vil Nordex Food A/S fokusere på at nedbringe de totale ressourcer, der 

bruges på produktionen. Dette kan resultere i fordele ved omkostningsbesparelser, idet der 

eksempelvis kan spares emballageomkostninger ved at reducere tykkelsen på en række emballager. 

Endvidere kan en optimering af CIP-anlæg, opsamling af produktrester mm. også resultere i en 

række omkostningsmæssige fordele for virksomheden. 

Konklusion: 

Alt i alt vil Nordex Food Gruppen ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018 

opnå en række fordele, der særligt gør sig gældende gennem omkostningsbesparelser ved at 

investere energirigtigt og reducere spild. 

23 Uddrag af CSR-rapport for Nordex Food Gruppen for 2018 
24 Uddrag af CSR-rapport for Nordex Food Gruppen for 2018 
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2.1 (8 %)  

Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den 

begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.  

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3. 

2.2 (4 %)  

Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1. 
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2.3 (4 %)  

Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal. 

Hermed er det vist, at det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal, eftersom 

en udvidelse af kapaciteten vil give virksomheden, er merindtjening på 4.400 kr. 

2.4 (4 %)  

Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget. 

Af opgaveteksten fremgår det, at en stor del af virksomhedens eksport er til det tyske marked, hvor 

der på det seneste har været tendens til en afmatning - dog har BIO-LIGHT ikke oplevet fald i 

salget til de tyske kunder. Lejeperioden for produktionsanlægget er fastsat til minimum 1 år, hvilket 

vil sige, at virksomheden binder sig til at leje produktionsanlægget i et år. I takt med, at 

virksomheden har oplevet afmatning på det tyske marked på det seneste, kan det tyde på, at der en 

usikkerhed på det tyske marked. Det kan derfor være risikabelt for virksomheden at binde sig til at 

leje produktionsanlægget i minimum et år, eftersom det kan forekomme, at det evt. ikke vil være 

nødvendigt at udvidede kapaciteten i kommende kvartaler, såfremt salget skulle falde på det tyske 

marked. Dog bør man tage in mente, at en udvidelse af produktionsanlægget giver virksomheden en 

merindtjening på 4.400 kr. ved det kommende kvartal ved leje af produktionsanlægget. 

Alt i alt kan der for virksomheden på kort sigt (kommende kvartal) være økonomiske fordele ved at 

leje produktionsanlægget, men på lang sigt (fremtidige kvartaler) kan der være økonomiske ulemper 
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forbundet med at leje produktionsanlægget, såfremt salget på det tyske marked vil falde, hvilket vil 

gøre det unødvendigt at leje produktionsanlægget. 

3.1 (4 %)  

Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm. 

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4. 

Investeringsforslaget vil i alt give en nettobetalingsstrøm på 10.850.000 kr. 

3.2 (4 %)  

Vurder, om investeringen er lønsom. 
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I takt med, at kapitalværdien er på 755.267,88 kr., er investeringen på baggrund af de givne 

forudsætninger lønsom for virksomheden. 

3.3 (4 %)  

Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre. 

Forudsætning Usikkerhedsvurdering 

Anskaffelsespris for produktionsudstyr Lav: Virksomheden har allerede indhentet et 

tilbud på produktionsudstyret, som lyder på 

15.500.000 kr. 

Installationsomkostninger Mellem: I takt med, at der er tale om en 

forventning, kan der være hæftet usikkerhed 

ved installationsomkostninger. 

Scrapværdi Mellem til høj: Da der er tale om en 

forventning og ikke et ”faktuelt” tal, er der 

usikkerhed behæftet ved scrapværdien, da 

virksomheden forsøger at se 8 år ud i 

fremtiden. 

Salgspris Høj: Der er tale om et helt nyt produkt på 

markedet, som i øvrigt er forholdsvis høj, 
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hvorfor der ikke er erfaringer fra eksempelvis 

konkurrenters salgspriser. 

Variable enhedsomkostninger Mellem til høj: Ifølge en budgettering, ingen 

tidligere erfaringer. 

Årlig afsætning Høj: Helt nyt produkt på markedet, hvorfor 

afsætningspotentialet er ukendt. 

Årlige kontante kapacitetsomkostninger Mellem: Der er tale om en forventning, og der 

er ingen faktuel data på, hvor meget maskinen 

skal vedligeholdes. 

Kalkulationsrente Høj: Stor usikkerhed forbundet med denne, da 

der er tale om et helt nyt produkt på markedet, 

der kan derfor være behov for en eventuelt 

højere risikotillæg fra virksomhedens 

synsvinkel. 

3.4 (4 %)  

Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se 

spørgsmål 3.3. 

Der tages udgangspunkt i de mest usikre forudsætninger, som er salgspris, årlig afsætning og 

kalkulationsrenten. For at vurdere, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i disse 

forudsætninger anvendes målsøgning i Excel. 
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Salgspris: 

Det vurderes, at investeringsforslaget er meget følsomt, overfor salgsprisen, idet salgsprisen kun 

skal falde til 184 kr. pr. kg, for at kapitalværdien bliver 0. Dette svarer til et fald på ca. 3,15%. 

Årlig afsætning: 
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Endvidere er investeringsforslaget meget følsomt overfor ændringer i afsætningen, da afsætningen 

kun må falde til 23.913 kg, for at kapitalværdien går i 0. Dette svarer til et fald på ca. 4,35%. 

Kalkulationsrenten: 

Endvidere vurderes det, at investeringsforslaget er følsomt overfor ændringer i kalkulationsrenten, 
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idet den kun må stige ca. 1 procentpoint, for at kapitalværdien går i 0. 

Konklusion: 

Alt i alt vurderes det, at investeringsforslaget er mest følsomt overfor ændringer i salgsprisen, da 

denne maksimalt må falde med ca. 3,15%, for at investeringsforslaget ikke længere er lønsomt. 

3.5 (4 %)  

Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB. 

Som ved stort set alle nye og innovative forslag, er der en vis usikkerhed forbundet med dem. Ifølge 

de givne forudsætninger fra GreenFood A/S vurderes det, at fremstilling og salg af DuraB er 

lønsomt, eftersom kapitalværdien forventes at være på 755.267,88 kr. Virksomheden bør dog være 

særlig opmærksom på en række usikkerhedsfaktorer, der kan være forbundet med investeringen. 

GreenFood A/S skal være ret sikker på, at den salgspris, de har sat til 190 kr., kommer til at blive 

aktuel, da en ændring på blot -3,15% i denne gør, at investeringsforslaget ikke længere er lønsomt. 

Da der er tale om et helt nyt produkt på markedet kan der være en god sandsynlighed for, at 

GreenFood A/S vil opnå større markedsandele indenfor markedet for fødevareingredienser, idet 

innovative løsninger kan resultere i en større efterspørgsel efter virksomhedens produkter, samt at 

der er et stort potentiale, ifølge salgschefen, for produktet. Virksomheden kan også få god omtale, 

idet deres løsning, såfremt den lykkes med produktet, idet løsningen kan reducere madspildet i EU. 

Konklusion: 

Alt i alt er der en række fordele og ulemper forbundet med igangsættelse af fremstilling og salg af 

DuraB. En af ulemperne er den relativt store usikkerhed, der er forbundet med forslaget mht. usikre 

forudsætninger. En af fordelene er derimod, at virksomheden kan opnå større markedsandele, 

hvilket kan vækste virksomheden. 
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4.1 (4 %)  

Opstil betalingsstrømmene for lånene. 

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5. 

4.2 (4 %)  

Beregn den effektive rente på de to lån. 

4.3 (4 %)  

Diskuter, hvilket lån NemMetal A/S bør vælge. 
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På baggrund af den effektive rente bør NemMetal A/S vælge annuitetslånet, eftersom den effektive 

rente på dette lån er på 6,57%, hvorimod den effektive rente på det stående lån er på 7,17%. 

Annuitetslånet er derfor billigst. Annuitetslånet giver dog en større summeret betalingsstrøm i år 10, 

hvor den vil være på 1.852.094 kr. fremfor 76.000 kr. ved det stående lån. 

På baggrund af et likviditetsmæssigt synspunkt bør NemMetal A/S vælge det stående lån, idet dette 

lån giver et likviditetsmæssigt større råderum. Dette kan også ses ved de opstillede 

betalingsstrømme for finansieringen og investeringen. 

Konklusion: 

Alt i alt er der ved de begge lån en række fordele og ulemper. Det stående lån er billigst målt på den 

effektive rente, hvorimod det stående lån er mest fordelagtigt ud fra et likviditetsmæssigt synspunkt. 
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4.4 (4 %)  

Vurder, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke virksomhedens leveringsservice. 

Det fremgår af opgaveteksten, at kunderne hos NemMetal A/S er større fødevarevirksomheder i 

hele EU. Disse kunder lægger stor vægt på kvalitet, fleksibilitet og hurtig levering. 

Investeringen i produktionsanlægget vil alt andet lige forbedre virksomhedens leveringsservice, idet 

leveringstiden af deres produkter til kunderne vil blive kortere, eftersom den logistiske 

gennemløbstid vil blive kortere. Kunderne vil altså hurtigere modtage deres produkter. Dette vil 

have en positiv påvirkning på leveringspræcisionen, eftersom der er større sandsynlighed for, at 

varerne vil blive leveret i rette tid. Kunderne lægger stor vægt på kvalitet, hvorfor investeringen i 

produktionsanlægget skal anses som værende positiv ift. dette, eftersom kvaliteten af produkterne 

forbedres, da anvendelse af robotteknologi øger præcisionen. Med hensyn til leveringsfleksibilitet 

kan virksomheden også skabe en merværdi for kunden, eftersom det nye robotstyrede 

produktionsanlæg vil halvere produktionstiden og nedbringe materialespildet. Endvidere er 

omstillingstiden på det nye produktionsanlæg kort, hvilket også skal anses som værende en fordel 

for virksomheden. 

Konklusion: 

Alt i alt vurderes det, at virksomhedens leveringsservice vil blive forbedret som følge af 

investeringen i produktionsanlægget. Dette skal ses ift., at kundegruppen lægger stor vægt på 

kvalitet, fleksibilitet og hurtig levering. Dette er faktorer, som det nye produktionsanlæg vil hjælpe 

med at understøtte. 




