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"Med en organisk vækst på 8% og en EBIT‐margin før særlige poster på 27,1% leverede Chr. Hansen solide resultater i 2013/14. 

Cultures & Enzymes Division og Health & Nutrition Division udviste solid organisk vækst på hhv. 8% og 15%, mens den organiske vækst 

i Natural Colors Division var 2% ekskl. karminpriseffekt. Vi gjorde gode fremskridt i gennemførelsen af vores strategi, Nature's No. 1,  i 

2013/14, og denne indsats vil fortsætte i 2014/15, hvor vi øger investeringerne i vores nye strategiske initiativer inden for biologisk 

plantebeskyttelse samt etablerer en dedikeret salgs‐ og applikationsorganisation i Natural Colors Division," siger adm. direktør Cees de 

Jong. 

 

"I 2014/15 forventer vi en organisk omsætningsvækst på 7‐9% og en EBIT‐margin før særlige poster på over 26,5%." 

 

 

HOVEDPUNKTER 2013/14
 Omsætningen var EUR 756 mio. mod EUR 738 mio. i 

2012/13, svarende til en organisk vækst på 8%. Den 

negative valutakurseffekt på omsætningen var primært 

relateret til den brasilianske real, den amerikanske dollar 

og den australske dollar  

 Driftsomkostninger udgjorde EUR 187 mio. mod EUR 192 

mio. i 2012/13. I 2012/13 var dette tal påvirket af 

nedskrivninger på EUR 8 mio. Før nedskrivninger steg 

omkostningerne med 1%   

 EBIT før særlige poster og nedskrivninger var EUR 205 mio. 

mod EUR 201 mio. i 2012/13. EBIT‐marginen før særlige 

poster og nedskrivninger var 27,1% mod 27,2% i 2012/13. 

Lavere aktiveringsniveau af udviklingsomkostninger 

reducerede EBIT‐marginen med 0,9 procentpoint 

 Særlige poster udgjorde EUR ‐10 mio. og relaterede sig til 

optimering af organisation og forretningsprocesser. Der var 

ingen særlige poster i 2012/13 

 Selskabsskatter udgjorde EUR 49 mio., svarende til en 

effektiv skatteprocent på 27, mod EUR 37 mio. i 2012/13, 

hvor sidstnævnte var positivt påvirket af en 

engangsjustering af udskudt skat på EUR 8 mio.  

 Årets resultat blev EUR 132 mio. sammenlignet med EUR 

140 mio. i 2012/13 

 De frie pengestrømme udgjorde EUR 115 mio., 

sammenlignet med EUR 120 mio. i 2012/13. De frie 

pengestrømme var negativt påvirket af særlige poster på 

EUR 10 mio. 

 Den nettorentebærende gæld var EUR 404 mio., svarende 

til 1,6x EBITDA, mod hhv. EUR 352 mio. og 1,4x EBITDA pr. 

31. august 2013  

 Et aktietilbagekøbsprogram på EUR 80 mio. blev afsluttet 

den 22. august 2014. Der foreslås et ordinært udbytte for 

2013/14 på EUR 0,51 (DKK 3,77) pr. aktie, svarende til EUR 

66 mio. eller 50% af årets resultat 

 Strategien Nature's No. 1 blev lanceret i september 2013 

 Resultater for 4. kvartal 2013/14: Omsætningen var 

EUR 205 mio., en stigning på 6% i forhold til 4. kvartal 

2012/13. Organisk vækst var 8%. EBIT‐marginen før særlige 

poster var 30,0% mod 30,7% i 4. kvartal 2012/13. De frie 

pengestrømme udgjorde EUR 73 mio., sammenlignet med 

EUR 68 mio. i 4. kvartal 2012/13 

 

 

FORVENTNINGER TIL 2014/15  

Organisk omsætningsvækst   7‐9%  
Forsknings‐ og udviklingsudgifter (% af omsætningen)   7‐8% 
EBIT‐margin før særlige poster   over 26,5% 
Frie pengestrømme før opkøb og frasalg   over EUR 130 mio. 

 

Årsrapporten for 2013/14 blev offentliggjort i dag, den 22. oktober 2014, og kan hentes på www.chr‐hansen.com (kun på engelsk). 
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HOVED‐ OG NØGLETAL 

Denne årsregnskabsmeddelelse er udarbejdet i overensstemmelse med de af IFRS opstillede bestemmelser for indregning og måling 

som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Derudover er årsregnskabsmeddelelsen 

udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis beskrevet i årsrapporten 2013/14 for Chr. Hansen Holding A/S. 

 

EUR mio.
4. kvt.

2013/14

4. kvt.

2012/13
Vækst  2013/14 2012/13 Vækst 

Resultatopgørelse

Omsætning 205,2 193,9 6 % 756,2 738,4 2 %

Bruttoresul tat 106,4 105,6 1 % 391,3 384,8 2 %

EBITDA før særl ige  poster 75,2 72,0 4 % 256,6 249,0 3 %

EBIT før særl ige  poster 61,7 59,5 4 % 204,8 192,5 6 %

EBIT 56,7 59,5 (5)% 195,1 192,5 1 %

Periodens  resul tat 38,3 51,5 (26)% 132,2 139,8 (5)%

Balance

Aktiver i  al t 1.374,9 1.366,8 1 % 1.374,9 1.366,8 1 %

Egenkapita l  ekskl . minori tets interesser 656,8 680,7 (4)% 656,8 680,7 (4)%

Nettodri ftskapi ta l 129,8 107,8 20 % 129,8 107,8 20 %

Nettorentebærende  gæld 403,5 351,5 15 % 403,5 351,5 15 %

Pengestrømsopgørelse

Pengestrøm fra  dri ften 94,1 91,7 3 % 176,4 190,3 (7)%

Pengestrøm fra  investeringer (21,3) (23,4) (9)% (61,8) (70,3) (12)%

Frie  pengestrømme 72,8 68,3 7 % 114,6 120,0 (4)%

Resultat pr. aktie

EPS, udvandet 0,30 0,39 1,00 1,04

Nøgletal

Organisk vækst, % 8                   10                 8                   7                  

Organisk vækst ekskl . karminpriseffekt, % 8                   12                 8                   9                  

Bruttoavance, % 51,7              54,5              51,7              52,1             

EBITDA‐margin før særl ige  poster, % 36,6              37,1              33,9              33,7             

EBIT‐margin før særl ige  poster, %  30,0              30,7              27,1              26,1             

EBIT‐margin, % 27,6              30,7              25,8              26,1             

Afkast af gennemsnitl ig investeret kapita l  

ekskl . goodwi l l , % 40,4              40,9              34,9              34,4             

F&U, % 4,9                5,2                6,1                6,1               

Anlægs investeringer, % 10,9              12,4              8,3                9,6               

Nettodri ftskapi ta l , % 17,2              14,6              17,2              14,6             

Nettorentebærende  gæld/EBITDA 1,6x 1,4x
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STRATEGISKE OG DRIFTSMÆSSIGE HØJDEPUNKTER 2013/14   
 

NATURE'S NO. 1 

Strategien Nature's No. 1 blev lanceret i september 2013 med ambitionen om at udnytte vækstmuligheder inden for de 

aktuelle kerneforretningsområder og inden for nye mikrobielle løsninger. 

 

 

1. Fuld udvikling af potentialet i Cultures & 

Enzymes Division 

Udvidelsen af fermenteringskapaciteten til kulturer i 

København blev afsluttet, og kommerciel produktion blev 

påbegyndt i juli 2014.  

 

2. Udvikling af platformen for mikrobielle 

løsninger i Health & Nutrition Division 

Som led i det strategiske initiativ om udvikling af 

muligheder inden for plantebeskyttelse blev der i oktober 

2013 indgået en strategisk alliance med FMC 

Corporation, som dækker udvikling og markedsføring af 

biologiske produkter.  

 

3. Yderligere værdiskabelse i Natural Colors 

Division 

Platformen for naturlige farver i Kina blev styrket med 

etableringen af et nyt applikationskompetencecenter i 

Kina. En styrket organisation skal endvidere sikre 

stærkere og mere direkte relationer til nøglekunderne. 

 

For bedre at realisere vækstmulighederne inden for 

naturlige farver er det blevet besluttet at etablere en 

dedikeret salgs- og applikationsorganisation i Natural 

Colors Division.  

 

Den nye organisation skal sikre en stærkere eksekvering i 

farvedivisionen, en smidigere beslutningsproces og en 

fuldt integreret værdikæde, som støtter vores ambition 

om at skabe yderligere værdi og stærk vækst i Natural 

Colors Division.           

  

4. Styrkelse af innovation 

Innovationsorganisationen blev styrket med det formål at 

sikre en stærk produktpipeline i alle divisioner samt  at 

forberede den næste generation af mikrobielle løsninger 

inden for plantebeskyttelse og human health-produkter. 

 

5. Styrkelse af Chr. Hansens position på nye 

vækstmarkeder 

En ny markedsføringsstrategi i Kina og Sydøstasien 

betyder, at nøglekunder fremover serviceres direkte i 

stedet for gennem distributører. 

 

6. Skalerbarhed 

Forretningsprocesser, organisation og produktions-

platform er blevet optimeret, ligesom der blev truffet 

beslutning om lukning af mindre produktionsfaciliteter i 

en række lande. 
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BRUTTORESULTAT 

Bruttoresultatet udgjorde EUR 391 mio., en stigning på 

2% i forhold til 2012/13. Bruttomarginen faldt med 0,4 

procentpoint til 51,7%, primært på grund af flaskehalse i 

produktionsprocesserne i forbindelse med udvidelsen af 

fermenteringskapaciteten til kulturer og ændringer i 

produktsammensætningen i Health & Nutrition Division 

som følge af kraftig vækst inden for konsumentfærdig-

varer.   

 

DRIFTSOMKOSTNINGER 

Driftsomkostningerne udgjorde i alt EUR 187 mio. mod 

EUR 192 mio. i 2012/13, hvor sidste år var påvirket af 

nedskrivninger på EUR 8 mio. Justeret for 

nedskrivninger steg driftsomkostningerne med 1%. 

Lavere aktiverede udviklingsomkostninger blev udlignet 

af et skarpt fokus på omkostningsstyring og effekten af 

skalerbarhed. 

  

Forsknings- og udviklingsomkostningerne inkl. 

afskrivninger, men før nedskrivninger, steg med 24% til 

EUR 43 mio. i forhold til EUR 35 mio. i 2012/13. 

  

Aktiverede udviklingsomkostninger udgjorde EUR 9 

mio., svarende til et fald på EUR 6 mio. i forhold til 

2012/13, hovedsagelig som følge af omvurderingen af 

aktiverede udviklingsomkostninger. 

 

De samlede forsknings- og udviklingsudgifter udgjorde 

EUR 47 mio., svarende til 6,1% af omsætningen, mod 

hhv. EUR 45 mio. og 6,1% i 2012/13. Forsknings- og 

udviklingsudgifterne var uændrede i forhold til 2012/13 

som følge af en senere end planlagt gennemførelse af 

strategiske initiativer, især inden for biologisk 

plantebeskyttelse. 

  

Salgs- og markedsføringsomkostninger udgjorde EUR 93 

mio., svarende til 12,2% af omsætningen, i forhold til 

hhv. EUR 96 mio. og 13,0% i 2012/13.  

 

Administrationsomkostninger samt andre 

driftsindtægter/-omkostninger udgjorde EUR 51 mio., 

svarende til 6,7% af omsætningen, i forhold til hhv. EUR 

53 mio. og 7,2% i 2012/13. 

 

 

 

 

SÆRLIGE POSTER 

Særlige poster udgjorde EUR -10 mio. i 2013/14 og var 

hovedsagelig relateret til optimering af forretnings-

processer, organisation og produktionsplatform, 

herunder lukning af mindre produktionsfaciliteter i en 

række lande. Der var ingen særlige poster i 2012/13. 

Optimeringen forventes at generere et positivt 

marginbidrag i de kommende år med en tilbage-

betalingstid på under tre år. 

 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) 

EBIT før særlige poster var EUR 205 mio. mod EUR 201 

mio. før særlige poster og nedskrivninger i  2012/13. 

  

EBIT-marginen før særlige poster og nedskrivninger 

udgjorde 27,1% sammenlignet med 27,2% i 2012/13. Et 

stærkt fokus på omkostningsstyring og 

effektivitetsforbedringer i hele organisationen blev 

udlignet af en negativ påvirkning på 0,9 procentpoint 

som følge af lavere aktiverede udviklingsomkostninger. 

  

EBIT blev EUR 195 mio., sammenlignet med EUR 193 

mio. i 2012/13. EBIT-marginen blev 25,8% mod 26,1% i 

2012/13 som følge af en negativ påvirkning på 0,9 

procentpoint fra lavere aktiverede udviklings-

omkostninger. 

 

I Cultures & Enzymes Division udgjorde EBIT EUR 140 

mio. mod EUR 133 mio. i 2012/13. EBIT-marginen var 

30,2%, et fald på 0,2 procentpoint i forhold til EBIT-

marginen før nedskrivninger i 2012/13, som skyldes en 

negativ påvirkning på 0,6 procentpoint som følge af 

lavere aktiverede udviklingsomkostninger. 

 

I Health & Nutrition Division udgjorde EBIT EUR 44 

mio. mod EUR 38 mio. i 2012/13. EBIT-marginen før 

nedskrivninger var 33,2%, et fald på 1,4 procentpoint i 

forhold til 2012/13, som skyldes en negativ påvirkning på 

2,7 procentpoint som følge af lavere aktiverede 

udviklingsomkostninger.  

 

I Natural Colors Division udgjorde EBIT EUR 21 mio. 

mod EUR 22 mio. i 2012/13. EBIT-marginen udgjorde 

uændret 13,0%. Højere aktivitetsniveauer inden for 

forskning og udvikling påvirkede marginen negativt med 

0,4 procentpoint. 
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FINANSIELLE POSTER OG SKAT 

Finansielle omkostninger, netto udgjorde EUR 14 mio., 

sammenlignet med EUR 16 mio. i 2012/13. 

Nettorenteomkostningerne udgjorde EUR 12 mio., 

uændret i forhold til 2012/13. 

  

Nettoeffekten af valutakursreguleringer og andre 

finansielle poster var EUR -2 mio. mod EUR -5 mio. i 

2012/13.  

 

Skat udgjorde EUR 49 mio., svarende til en effektiv 

skatteprocent på 27 mod 21 i 2012/13. Skatteprocenten 

faldt i 2012/13 med 4 procentpoint pga. en positiv 

engangsjustering af udskudt skat på EUR 8 mio. som 

følge af en ændring af den danske selskabsskat. 

  

ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat faldt til EUR 132 mio. fra EUR 140 mio. i 

2012/13, primært som følge af særlige poster på EUR -10 

mio. i 2013/14. 

 

 

 

 

 

PENGESTRØMME 

Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde EUR 176 mio. 

mod EUR 190 mio. i 2012/13. Faldet skyldes 

hovedsagelig særlige poster på EUR 10 mio. og større 

lageropbygning i forbindelse med udvidelsen af 

fermenteringskapaciteten til kulturer. 

  

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde EUR 62 

mio. mod EUR 70 mio. i 2012/13. De største 

investeringer i 2013/14 omfattede bl.a. investering i 

fermenterings- og lagerkapacitet i Danmark, 

pakkekapacitet til frosne kulturer i USA samt 

frysetørringskapacitet til human health-produkter. 

  

Anlægsinvesteringerne udgjorde 8,3% af omsætningen 

mod 9,6% i 2012/13. De samlede aktiverede 

udviklingsomkostninger udgjorde EUR 9 mio., svarende 

til 1,2% af omsætningen, mod hhv. EUR 15 mio. og 2,0% i 

2012/13. 

  

De frie pengestrømme udgjorde EUR 115 mio. mod EUR 

120 mio. i 2012/13. Faldet skyldes særlige poster på EUR 

10 mio. relateret til optimering af forretningsprocesser og 

produktionsplatform.  
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DRIFTSOMKOSTNINGER 

Omkostninger udgjorde i alt EUR 45 mio. mod EUR 46 

mio. i 4. kvartal 2012/13.  

 

Forsknings- og udviklingsomkostningerne inkl. 

afskrivninger steg med 16% til EUR 10 mio. eller 5,0% af 

omsætningen i forhold til hhv. EUR 9 mio. og 4,5% i 4. 

kvartal 2012/13.  

 

De samlede forsknings- og udviklingsudgifter udgjorde 

EUR 10 mio., svarende til 4,9% af omsætningen, mod hhv.  

EUR 10 mio. og 5,2% i 4. kvartal 2012/13. Som følge af en 

senere end planlagt gennemførelse af strategiske initiativer, 

især inden for biologisk plantebeskyttelse, var forsknings- 

og udviklingsudgifterne uændrede i forhold til 4. kvartal 

2012/13. 

 

SÆRLIGE POSTER 

Særlige poster udgjorde EUR -5 mio. i 4. kvartal 2013/14 og 

var primært relateret til optimering af produktions-

platforme. 

 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) 

EBIT før særlige poster var EUR 62 mio. mod EUR 60 mio. 

i 4. kvartal 2012/13.  

 

EBIT-marginen før særlige poster var 30,0%, et fald på 0,7 

procentpoint i forhold til 4. kvartal 2012/13, som især 

skyldes den negative påvirkning på 0,5 procentpoint fra 

forskning og udvikling.  

 

I Cultures & Enzymes Division udgjorde EBIT EUR 42 mio. 

mod EUR 41 mio. i 4. kvartal 2012/13. EBIT-marginen 

faldt til 33,9% fra 34,3% i 4. kvartal 2012/13, primært som 

følge af kapacitetsflaskehalse i produktionen samt en 

negativ påvirkning fra ændringer i indirekte 

produktionsomkostninger.  

 

I Health & Nutrition Division udgjorde EBIT EUR 15 mio. 

mod EUR 12 mio. i 4. kvartal 2012/13. EBIT-marginen blev 

37,4% mod 35,8% i 4. kvartal 2012/13 på trods af en 

negativ påvirkning på 1,8 procentpoint fra forskning og 

udvikling.  

 

I Natural Colors Division udgjorde EBIT EUR 5 mio. mod 

EUR 7 mio. i 4. kvartal 2012/13. EBIT-marginen blev 

11,2%, et fald på 5 procentpoint i forhold til 4. kvartal 

2012/13, som hovedsagelig skyldes større aktivitet inden 

for forskning og udvikling, lavere salgsvolumen samt en 

negativ produktsammensætning. 

 

FINANSIELLE POSTER OG SKAT 

Finansielle omkostninger, netto udgjorde EUR 4 mio., 

uændret i forhold til 4. kvartal 2012/13.  

 

Selskabsskatter udgjorde EUR 15 mio., svarende til en 

effektiv skatteprocent på 27, mod EUR 4 mio. i 4. kvartal 

2012/13. Den effektive skatteprocent i 4. kvartal 2012/13 

var påvirket af en engangsjustering af udskudt skat på EUR 

8 mio. som følge af en ændring af den danske selskabsskat. 
 
PERIODENS RESULTAT 

Periodens resultat faldt til EUR 38 mio. fra EUR 52 mio. i 

4. kvartal 2012/13, primært som følge af de positive 

skattejusteringer i 4. kvartal 2012/13.  

 

PENGESTRØMME 

Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde EUR 94 mio. 

mod EUR 92 mio. i 4. kvartal 2012/13.  

 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde EUR 21 

mio. mod EUR 23 mio. i 4. kvartal 2012/13.  

 

Frie pengestrømme udgjorde EUR 73 mio., sammenlignet 

med EUR 68 mio. i 4. kvartal 2012/13.  

 

UDBYTTEPOLITIK 
AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM 

I 2013/14 afsluttede Chr. Hansen et aktietilbage-

købsprogram, som var blevet iværksat den 15. januar 2014. 

I perioden fra 15. januar til 22. august 2014 blev der 

tilbagekøbt i alt 2.647.480 aktier i programmet til en 

samlet transaktionsværdi på EUR 80 mio. De aktier, som 

er tilbagekøbt i programmet, forventes annulleret i januar 

2015. Efter den forventede reduktion vil virksomhedens 

aktiekapital have en nominel værdi på DKK 1.318.524.960. 

 

UDBYTTE 

Der foreslås et ordinært udbytte for 2013/14 på EUR 0,51 

(DKK 3,77) pr. aktie, svarende til i alt EUR 66 mio. eller 

50% af årets resultat.  
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FINANSIELLE AMBITIONER INDTIL 
2017/18 
ORGANISK VÆKST 

I Cultures & Enzymes Division forventes en gennemsnitlig 

årlig organisk omsætningsvækst på 7-8%, mens der i 

Health & Nutrition Division forventes en gennemsnitlig 

årlig organisk omsætningsvækst på over 10% i perioden. 

 

Som følge af de seneste resultater og den langsomme 

konvertering fra syntetiske til naturlige farver i USA, er 

ambitionen for Natural Colors Division blevet justeret fra 

tidligere at have været ”en gennemsnitlig årlig organisk 

omsætningsvækst på over 10%” til ”en målsætning om at nå 

en årlig organisk vækst på omkring 10%.” 

 

For Chr. Hansen Gruppen forventes stadig en årlig 

organisk omsætningsvækst på 7-10%. 

 

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSUDGIFTER 

Forsknings- og udviklingsudgifterne forventes at blive ca. 

7% af omsætningen.  

 

EBIT-MARGIN FØR SÆRLIGE POSTER 

EBIT-marginen før særlige poster forventes at stige i 

perioden i forhold til 2012/13 som følge af fortsat fokus på 

stram omkostningsstyring samt produktivitets- og 

effektivitetsforbedringer i hele organisationen. Derudover 

vil der blive investeret i innovation, nye vækstmarkeder og 

udnyttelse af nye vækstmuligheder. 

 

EBIT-marginen i Cultures & Enzymes Division og Natural 

Colors Division forventes at stige. EBIT-marginen i Health 

& Nutrition Division forventes at udgøre omkring 30% i 

perioden som følge af øgede investeringer i fremtidige 

vækstmuligheder. 

 

FRIE PENGESTRØMME 

Frie pengestrømme forventes at stige i perioden. 

 

 

 

 

FORVENTNINGER TIL 2014/15  

ORGANISK VÆKST 

Den organiske omsætningsvækst for 2014/15 forventes at 

blive 7-9%. 

 
 I Cultures & Enzymes Division og Health & Nutrition 

Division forventes den organiske vækst at blive på 
niveau med de langsigtede ambitioner for begge 
divisioner   
 

 I Natural Colors Division forventes den organiske 
vækst at blive 5-10% afledt af den langsomme 
konvertering fra syntetiske til naturlige løsninger i 
USA 

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSUDGIFTER 

Forsknings- og udviklingsudgifterne forventes at udgøre 7-

8% af omsætningen, hovedsagelig som følge af højere 

aktivitet inden for strategiske initiativer.   

 

EBIT-MARGIN FØR SÆRLIGE POSTER 

EBIT-marginen før særlige poster forventes at blive over 

26,5%.  

 
 I Cultures & Enzymes Division forventes EBIT-

marginen at blive på niveau med 2013/14 med positiv 
effekt fra ibrugtagning af ny fermenteringskapacitet 
mod slutningen af året  
 

 I Health & Nutrition Division forventes EBIT -
marginen at blive lavere end i 2013/14, idet den øgede 
aktivitet i strategiske initiativer, især inden for 
biologisk plantebeskyttelse, vil påvirke marginerne 
negativt 

 
 I Natural Colors Division forventes EBIT-marginen at 

blive på niveau med eller lavere end i 2013/14, idet 
etableringen af en dedikeret salgs- og 
applikationsorganisation i divisionen forventes at 
påvirke marginerne i negativ retning 

FRIE PENGESTRØMME 

Frie pengestrømme før opkøb, frasalg og særlige poster 

forventes at overstige EUR 130 mio. 
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Ledelsespåtegning  
 

 

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt det reviderede koncernregnskab i årsrapporten for Chr. Hansen 

Holding A/S for regnskabsåret, der sluttede 31. august 2014. 

 

Bestyrelsen og direktionen har ligeledes behandlet og godkendt denne ureviderede delårsrapport, som indeholder 

finansielle oplysninger for 4. kvartal 2013/14 og et sammendrag af de finansielle oplysninger for regnskabsåret, der sluttede 

31. august 2014. 

 

Koncernregnskabet i årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med de yderligere danske oplysningskrav for 

børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for rimelige. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet i årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. august 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

2013/14. 

 

Denne delårsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i koncernregnskabet for 

regnskabsåret, der sluttede 31. august 2014, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede 

selskaber, og den samlede præsentation af denne delårsrapport er efter vores opfattelse dækkende. 

 

Ledelsesberetningen på de foregående sider indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i 

koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens finansielle stilling samt en beskrivelse af de 

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for, i overensstemmelse med danske oplysningskrav for 

børsnoterede selskaber. 

 

Hørsholm, 22. oktober 2014 

 

 

DIREKTIONEN: 

Cees de Jong 

Adm. direktør 

 

 

Klaus Pedersen 

Økonomidirektør 

Knud Vindfeldt 

Koncerndirektør 

 

BESTYRELSEN: 

Ole Andersen 

Formand 

 

Mark A. Wilson 

 

 

Svend Laulund 

Henrik Poulsen  

Næstformand 

Søren Carlsen 

 

 

Per Poulsen 

Frédéric Stévenin  

 

Dominique Reiniche 

 

 

Mads Bennedsen 
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YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 

Telekonference 

Chr. Hansen holder en telekonference den 22. oktober 

2014 kl. 10.00, som kan følges på selskabets hjemmeside, 

www.chr-hansen.com. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Cees de Jong, adm. direktør 

45 74 74 74 

Klaus Pedersen, økonomidirektør 

45 74 74 74 

Anders Mohr Christensen, chef for Investor 

Relations, Senior Director 

45 74 76 18 

 

 

Finanskalender 2014/15 

27. november 2014 Generalforsamling 

21. januar 2015   Delårsrapport 1. kvartal  

9. april 2015  Delårsrapport 2. kvartal  

1. juli 2015  Delårsrapport 3. kvartal  

21. oktober 2015   Årsrapport 2014/15 

26. november 2015  Generalforsamling  

 

Virksomhedsoplysninger 

Chr. Hansen Holding A/S 

Bøge Allé 10-12 

2970 Hørsholm 

 

Tlf. 45 74 74 74 

www.chr-hansen.com 

CVR-nr.: 28318677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udtalelser om fremtiden 

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden. Sådanne udtalelser er forbundet med risiko og usikkerhed, da mange faktorer, hvoraf mange ligger 

uden for Chr. Hansen Holding A/S' kontrol, kan betyde, at den faktiske udvikling og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra forventningerne 

i rapporten. 

 

Om Chr. Hansen 

Chr. Hansen er en global bioscience‐virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare‐ og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri 

og landbrugssektoren. Vores produkter omfatter kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver, og alle løsninger er baseret på stærke forsknings‐ og 

udviklingskompetencer kombineret med betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen i regnskabsåret 2013/14 var EUR 756 mio. Virksomheden 

er markedsførende inden for alle sine divisioner – Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors – og har mere end 2.500 engagerede 

medarbejdere i 30 lande med hovedproduktionssteder i Danmark, Frankrig, USA og Tyskland. Chr. Hansen blev grundlagt i 1874 og er børsnoteret på 

NASDAQ OMX Copenhagen. Få yderligere oplysninger på www.chr‐hansen.com. 


