
Chr. Hansen Holding A/S  
 

Chr. Hansen Holding A/S www.chr-hansen.com Side 1/26 
 

 
Solidt resultat for 3. kvartal trods makroøkonomisk usikkerhed  
Adm. direktør Mauricio Graber udtaler: “Vores strategi om at profilere os som en virksomhed med speciale inden for mikrobielle 
og fermenteringsteknologiske platforme leverede solide resultater igen i tredje kvartal 2021/22, hvor vi opnåede en organisk vækst 
på 9%, svarende til en vækst på 13% målt i euro. Vores inflationsdrevne pristiltag begyndte at bidrage positivt i løbet af tredje 
kvartal, mens volumenvæksten bremsede op som ventet efter den stærke vækst i første halvdel af året. Med udgangspunkt i 
kvartalsresultatet præciserer vi den forventede organiske omsætningsvækst for 2021/22 til 8-10%. Den forsinkede priseffekt 
kombineret med det fortsatte inflationspres og tiltag til beskyttelse af vores forsyningskæde påvirkede vores EBIT-margin før 
særlige poster negativt. Med en EBIT-margin før særlige poster på 26,3% for regnskabsårets første ni måneder er vi dog fortsat 
godt på vej til at indfri vores forventninger til helåret.”  
 
Hovedpunkter 3. kvartal 2021/22  
• Omsætningen udgjorde EUR 318 mio., en stigning på 13% sammenlignet med EUR 281 mio. i 3. kvartal 2020/21. 

Omsætningen for de første ni måneder af 2021/22 udgjorde EUR 890 mio., en stigning på 14% i forhold til sidste år.  
 

• Den organiske vækst udgjorde 9% i 3. kvartal 2021/22 og var primært drevet af stigende voluminer. Lighthouse-
projekterne (Bioprotection, Fermented Plant Bases, Plant Health og HMO) leverede samlet en organisk vækst på 
29% i 3. kvartal, mens den resterende kerneforretning opnåede en organisk vækst på 7%. Den samlede organiske 
vækst for regnskabsårets første ni måneder var 11%. 

 
⋅ Food Cultures & Enzymes opnåede en organisk vækst på 6%, som hovedsageligt var drevet af stigende voluminer 

og en stigende priseffekt. Den organiske vækst for regnskabsårets første ni måneder var 7%. 
⋅ Den organiske vækst i Health & Nutrition udgjorde 13% og var drevet af stigende voluminer. Den organiske vækst 

for regnskabsårets første ni måneder var 17%. 
 
• EBIT før særlige poster udgjorde EUR 85 mio., en stigning på 3% i forhold til EUR 82 mio. i 3. kvartal 2020/21. 

Stigningen skyldtes den kraftige omsætningsfremgang i Health & Nutrition, mens EBIT før særlige poster i Food 
Cultures & Enzymes faldt, hovedsageligt på grund af en negativ påvirkning fra højere inputomkostninger, øgede 
omkostninger til afhjælpning af udfordringer i forsyningskæden, donation af et beløb svarende til overskuddet fra 
aktiviteterne i Chr. Hansen LLC, Rusland, samt engangsomkostninger relateret til organisatoriske ændringer. For 
regnskabsårets første ni måneder udgjorde EBIT før særlige poster EUR 234 mio., en stigning på 10% i forhold til 
sidste år.  

 
• EBIT-marginen før særlige poster var 26,7% mod 29,3% i 3. kvartal 2020/21. Den lavere margin kunne tilskrives 

højere inputomkostninger, øgede omkostninger til afhjælpning af udfordringer i forsyningskæden, generelt øget 
aktivitet, donation af et beløb svarende til overskuddet fra aktiviteterne i Chr. Hansen LLC, Rusland, samt 
engangsomkostninger relateret til organisatoriske ændringer. Dette blev dog delvist opvejet af 
produktionseffektiviseringer, et positivt bidrag fra valutakursudviklingen samt pristiltag. For regnskabsårets første ni 
måneder udgjorde EBIT-marginen før særlige poster 26,3% mod 27,3% sidste år. 
 

• Frie pengestrømme før særlige poster udgjorde EUR 116 mio. for regnskabsårets første ni måneder mod EUR 120 mio. 
sidste år, idet pengestrømme fra driftsaktivitet før særlige poster og opkøb var påvirket af en højere skattebetaling.  

 
 
 
Forventninger  
På baggrund af udviklingen i regnskabsårets første ni måneder præciseres forventningerne til den organiske 
omsætningsvækst for 2021/22, mens forventningerne til EBIT-marginen før særlige poster og frie pengestrømme før 
særlige poster fastholdes på det niveau, der blev meldt ud den 6. april 2022.  
 

  7. juli 2022  6. april 2022 
⋅ Der forventes en organisk vækst i intervallet           8-10%  7-11% 
⋅ EBIT-marginen før særlige poster ventes at blive         26-27%  26-27% 
⋅ Frie pengestrømme før særlige poster forventes at udgøre ca.                 EUR 140-170 mio. EUR 140-170 mio.  
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Hoved- og nøgletal 
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Resultatopgørelse, EUR mio., fortsættende aktiviteter   Drivkræfter for koncern omsætningsvækst, %     

Omsætning  318,3 280,6  890,1   784,1   Organisk vækst²⁾ 9% 4% 11% 8% 

Bruttoresultat   175,4  160,7 492,6   444,0   Volume/miks 7% 2% 9% 4% 

EBITDA f.s.p.  111,1  106,6   311,7  287,5   Pris 2% 2% 2% 4% 

EBITA f.s.p. 96,6 93,0 269,0  246,9   Valutakurser 4% (5%) 3% (8%) 

Resultat af primær drift f.s.p. 84,8 82,4   234,4   213,9   Virksomhedsopkøb 0% 11% 0% 10% 

Særlige poster   (0,3)  (11,2) (1,0)  (21,8)   EUR-vækst 13% 10% 14% 10% 

Resultat af primær drift (EBIT) 84,5  71,2 233,4 192,1   Organisk vækst per region, %     

Finansielle omkostninger, 
netto   (4,2) (5,1) (13,9)   (16,1)   EMEA 10% 3% 11% 5% 

Periodens resultat 58,3 49,5  163,0 131,7   NA 10% 5% 11% 7% 

Pengestrømme og investeringer, EUR mio., fortsættende aktiviteter   APAC 9% (6%) 10% 0% 

Pengestrømme fra primær 
drift    61,8  96,0 191,9   193,0   LATAM (1%) 19% 8% 30% 

Pengestrømme fra 
investeringer   (34,5)   (26,1)  (81,9)  (428,0)   Food Cultures & Enzymes, EUR mio. / %     

Investeringer i materielle 
anlægsaktiver  (24,6)  (18,0) (60,9) (84,3)   Omsætning 197,5   180,6 557,2 514,6 

Frie pengestrømme før 
virksomhedsopkøb og særlige 
poster   30,0 85,0   115,7 119,9   Organisk vækst²⁾ 6% 5% 7% 7% 

Balance, EUR mio., Koncern¹⁾       Volume/miks 4% 2% 6% 2% 

Aktiver i alt       3.205,0  3.066,5   Valutakurser 3% (5%) 1% (8%) 

Investeret kapital       2.888,0   2.794,1   EUR-vækst 9% 0% 8% (1%) 

Egenkapital     1.735,2 1.548,1   EBITDA f.s.p.  69,0   71,6   200,0 201,4 

Nettorentebærende gæld      912,7  950,6   EBITDA-margin f.s.p. 34,9% 39,7% 35,9% 39,1% 

Nøgeltal, fortsættende aktiviteter       EBIT f.s.p.  55,9  59,6 161,6 162,6 

Bruttomargin 55,1% 57,3% 55,3% 56,6%   EBIT-margin f.s.p. 28,4% 33,0% 29,0% 31,6% 

EBITDA-margin f.s.p. 34,9% 38,0% 35,0% 36,7%   ROIC ekskl. goodwill 32,7% 36,4% 31,9% 34,6% 

EBITA-margin f.s.p. 30,4% 33,2% 30,2% 31,5%   Health & Nutrition, EUR mio. / %     

EBIT-margin f.s.p. 26,7% 29,3% 26,3% 27,3%   Omsætning 120,8   100,0   332,9   269,5 

EBIT-margin 26,6% 25,4% 26,2% 24,5%   Organisk vækst²⁾ 13% 0% 17% 9% 

Driftsomkostninger 28,5% 27,9% 29,0% 29,3%   Volume/miks 12% 0% 17% 8% 

F&U 8,5% 8,2% 8,4% 8,4%   Valutakurser 8% (4%) 6% (7%) 

Kapitalomkostninger 10,1% 7,9% 8,7% 12,4%   Virksomhedsopkøb 0% 38% 0% 36% 

Resultat pr. aktie, udvandet 
(EUR)  0,45  0,38   1,24  1,00   EUR-vækst 21% 34% 23% 38% 

Driftskapital, netto   244,6   227,6   244,6   227,6   EBITDA f.s.p.   42,1  35,0   111,7   86,1 

Cash conversion 52,7% 71,8% 57,7% 59,4%   EBITDA-margin f.s.p. 34,9% 35,0% 33,6% 32,0% 

ROIC ekskl. goodwill 24,9% 25,3% 23,3% 23,7%   EBIT f.s.p.  28,9  22,8  72,8   51,3 

ROIC  11,8% 11,8% 11,0% 11,1%   EBIT-margin f.s.p. 23,9% 22,7% 21,9% 19,0% 

Nettorentebærende 
gæld/EBITDA f.s.p., Koncern 2,2x 2,3x 2,2x 2,3x   ROIC ekskl. Goodwill 17,0% 14,3% 14,6% 12,0% 
                      

1) Natural Colors-forretningen blev solgt fra med virkning fra 31. marts 2021. 
2) Organisk vækst: Stigning i omsætning justeret for salgsreduktioner, opkøb og frasalg, målt i lokal valuta. 
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2025 Strategy  
Som led i selskabets 2025 Strategy vil Chr. Hansen fortsætte sin udvikling som en differentieret bioscience-virksomhed 
med speciale inden for mikrobielle og fermenteringsteknologiske platforme. Selskabets 2025 Strategy hviler på tre søjler:  
 
GENINVESTERING i kerneplatformene Food Cultures & Enzymes og Health & Nutrition. 
• Food Cultures & Enzymes fortsatte samarbejdet med kunderne om at opnå omkostningsbesparelser gennem 

anvendelse af selskabets løsninger til optimering af produktionsudbyttet og produktivitetskoncepter som eksempelvis 
CHY-MAX® Supreme og YOFLEX® Premium.  

• Human Health promoverede bredden og dybden i sine kombinerede stamme-til-løsning-produkter efter de seneste 
opkøb og fortsatte dialogen med kunderne ved flere branchearrangementer i løbet af 3. kvartal.  
 

UDNYTTELSE af den teknologiske platform til at udvikle løsninger inden for nye anvendelsesområder og slutmarkeder. 
• Fermented Plant Bases udvidede VEGA™-sortimentet med nye kulturer til kødalternativer og flødeost og lancerede 

SmartBev™-løsninger til øl af typerne Lager og Ale. Udviklingen af løsninger til plantebaserede alternativer fortsatte i 
tæt samarbejde med andre førende ingrediensproducenter.  

• Plant Health fortsatte lanceringen af sit første produkt udviklet i samarbejde med UPL, et biogødningsprodukt til frugt 
og grøntsager, i Indien.  

 
UDBYGNING af den teknologiske platform gennem virksomhedskøb og udvidelse af partnernetværket inden for forskning 

og udvikling. 
• HMO opnåede nye godkendelser fra myndighederne i Australien, New Zealand og Europa i 3. kvartal.   

 
 

Ukraine og Rusland 
Som global leverandør til fødevare- og sundhedsindustrierne har vi et ansvar for at opfylde civilbefolkningens basale 
behov for fødevarer og sundhedsprodukter, også i Rusland. Indtil videre vil vi derfor fortsat, og udelukkende, levere 
ingredienser til basale fødevarer og sundhedsprodukter i overensstemmelse med de globale sanktioner. Vi indstiller 
leverancerne af produkter, der falder uden for disse kategorier, og har besluttet at donere et beløb svarende til det 
overskud, der genereres fra de fortsatte aktiviteter i Chr. Hansen LLC, Rusland, mens konflikten står på, til humanitær 
bistand til støtte for Ukraine.  
 
Vi vurderer løbende, om der skal ske yderligere ændringer af vores aktiviteter, efterhånden som situationen udvikler sig. 
Samtidig holder vi specifikt øje med sanktionerne og menneskers sikkerhed i forsyningskæden. Vores vigtigste prioritet er 
fortsat sikkerheden for vores berørte medarbejdere og deres familier i Ukraine.   
 
 
Langsigtede finansielle ambitioner (for perioden frem til 2024/25) 
Chr. Hansen tilstræber fortsat at levere brancheførende lønsom vækst og stærke pengestrømme med afsæt i 
omkostningsdisciplin og kapitaleffektivitet.  
 

• Mellemhøj til høj encifret organisk vækst i gennemsnit i perioden  
• En stigning i EBIT-marginen før særlige poster til over 30% i løbet af perioden, drevet af 

effektiviseringsgevinster, skaleringsfordele og synergieffekter fra opkøb, hvoraf en del vil blive geninvesteret i 
forretningen 

• Gennemsnitlig vækst i de frie pengestrømme før særlige poster, som overstiger den gennemsnitlige vækst i EBIT 
før særlige poster  

 
Det globale politiske og økonomiske klima har ændret sig markant i løbet af de seneste ni måneder, primært som følge af 
et stigende inflationspres, forstyrrelser i de global forsyningskæder og den russiske invasion af Ukraine. Chr. Hansens 
evne til at indfri sine langsigtede finansielle ambitioner frem mod 2025 afhænger derfor i høj grad af følgende 
forudsætninger: 
 

• Justering af salgspriserne med henblik på at opveje inflationspresset over perioden 
• Normalisering af de globale forsyningskæder 
• Stabilisering af det politiske og makroøkonomiske klima 
• Uændrede valutakurser og ingen indvirkning fra opkøb eller frasalg 

 
 

 Strategiske og driftsmæssige 
hovedpunkter  
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Markedsudvikling  
 
Food Cultures & Enzymes 
Ifølge Chr. Hansens egne estimater steg den globale osteproduktion moderat i 3. kvartal 2021/22 med Nordamerika som 
den drivende kraft, mens slutmarkederne for fermenteret mælk fortsat var påvirket af lavere efterspørgsel i Kina og 
Latinamerika sammenlignet med samme periode sidste år. 
 
Health & Nutrition 
Ifølge Chr. Hansens egne estimater fortsatte det europæiske marked for probiotiske kosttilskud fremgangen i 3. kvartal, 
mens det nordamerikanske marked mistede momentum på grund af et lavere salg via de traditionelle salgskanaler, 
samtidig med at det kinesiske marked var negativt påvirket af tilbagevendende COVID-19-nedlukninger. Det globale 
marked for probiotiske kosttilskud forventes at nærme sig forventningerne om en mellemhøj encifret vækst på 
mellemlangt sigt. På kort sigt er der dog en risiko for, at inflationspresset og en tendens blandt forbrugerne til at skifte til 
billigere produkter kan påvirke det mængdemæssige salg negativt. 
 
Markedet for modermælkserstatning var fortsat negativt påvirket af faldende produktionsvoluminer og lavere fødselstal, 
specielt i Kina, samt af forsyningsproblemer i Nordamerika. Kundernes interesse for HMO’er er fortsat høj, og nye 
produkter lanceres løbende i Kina og på andre hovedmarkeder. 
 
Markedet for mikrobielle løsninger til plantebeskyttelse udviklede sig positivt på baggrund af gunstige råvarepriser, mens 
salget af probiotika til dyrefoder var negativt påvirket af de høje foderpriser.   
 
 
Omsætningsudvikling  
 
Omsætningen steg med 13% i 3. kvartal 2021/22 til EUR 318 mio., sammenlignet med EUR 281 mio. i 3. kvartal 2020/21. 
Valutakurseffekter påvirkede omsætningen positivt med 4%.  
 
Den organiske vækst udgjorde 9%, drevet af kraftig vækst i Health & Nutrition og solid vækst i Food Cultures & Enzymes. 
Væksten var drevet af stigende voluminer, samtidig med at der i 3. kvartal var en begyndende positiv effekt af 
prisjusteringer implementeret på baggrund af det aktuelle inflationspres. 
 
Lighthouse-projekterne (Bioprotection, Fermented Plant Bases, Plant Health og HMO) tegnede sig for ca. 10% af 
omsætningen og leverede en samlet organisk vækst på 29%, mens kerneforretningen opnåede en organisk vækst på 7%. 
 
Den organiske vækst for de første ni måneder af 2021/22 var 11%, og justeret for en valutakurseffekt på 3% svarede det 
til en omsætningsstigning på 14% til EUR 890 mio. Lighthouse-projekterne tegnede sig for ca. 10% af omsætningen og 
leverede en samlet organisk vækst på 25%, mens kerneforretningen opnåede en organisk vækst på 9%. 
 
 
Omsætningsvækst, koncernen
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Omsætning fordelt på forretningsområder  
 
Food Cultures & Enzymes 
Omsætningen steg med 9% i 3. kvartal 2021/22 til EUR 197 mio. fra EUR 181 mio. i 3. kvartal 2020/21. Valutakurseffekter 
påvirkede omsætningen positivt med 3%. Den organiske vækst udgjorde 6% og var hovedsageligt drevet af stigende 
voluminer, mens priseffekten var ca. 2%.  
 
Segmentet for mejeriprodukter leverede solid vækst, der var understøttet af fortsat god fremdrift inden for ost samt af 
pristiltag.  
 
Food & Beverages realiserede en kraftig vækst, som var drevet af anvendelsesområderne inden for kød og drikkevarer, 
herunder en god fremdrift inden for biobeskyttende løsninger.   
 
Den organiske vækst for regnskabsårets første ni måneder var 7%, og justeret for en valutakurseffekt på 1% svarede det 
til en omsætningsstigning på 8% til EUR 557 mio. 
 
Omsætningsvækst, Food Cultures & Enzymes

 
 
Health & Nutrition 
Omsætningen steg med 21% i 3. kvartal 2021/22 til EUR 121 mio., sammenlignet med EUR 100 mio. i 3. kvartal 2020/21. 
Valutakurseffekter påvirkede omsætningen positivt med 8%. Den organiske vækst udgjorde 13% og var hovedsageligt 
drevet af stigende voluminer, mens priseffekten var ca. 1%.  
 
Human Health og HMO realiserede en kraftig vækst. Inden for Human Health normaliserede væksten sig som forventet 
efter kraftig aktivitet i første halvår. Væksten var dog fortsat solid og var understøttet af fremgang på markederne i 
EMEA-regionen. 
 
Animal Health og Plant Health realiserede samlet set god vækst til trods for vanskeligere forhold for salget af probiotika til 
dyrefoder samt timingen af ordrer inden for Plant Health.  
 
Den organiske vækst for regnskabsårets første ni måneder var 17%, og justeret for en valutakurseffekt på 6% svarede det 
til en omsætningsstigning på 23% til EUR 333 mio. 
 
Omsætningsvækst, Health & Nutrition
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Omsætning fordelt på regioner 
 
Omsætningsvækst fordelt på regioner

 
 
Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), 39% af omsætningen i 3. kvartal 2021/22 
Den organiske vækst i 3. kvartal 2021/22 udgjorde 10%, mens omsætningen steg med 9%. Valutakurseffekter påvirkede 
omsætningen negativt med ca. 1%. Den organiske vækst var drevet af særdeles kraftig vækst inden for Health & Nutrition, 
mens Food Cultures & Enzymes leverede en solid fremgang. Væksten inden for Health & Nutrition var understøttet af 
markant salgsfremgang inden for Human Health og HMO, mens væksten inden for Food Cultures & Enzymes var drevet 
af priseffekter, herunder den EUR-baserede prisfastsættelse. 
 
Den organiske vækst for regnskabsårets første ni måneder var 11%, og justeret for en negativ valutakurseffekt på 2% 
svarede det til en omsætningsstigning på 9% til EUR 331 mio. 
 
Nordamerika (NA), 31% af omsætningen i 3. kvartal 2021/22 
Den organiske vækst i 3. kvartal 2021/22 udgjorde 10%, mens omsætningen steg med 21%. Valutakurseffekter påvirkede 
omsætningen positivt med 11%. Den organiske vækst var drevet af kraftig vækst inden for Health & Nutrition, mens Food 
Cultures & Enzymes leverede en solid fremgang. Væksten inden for Health & Nutrition var understøttet af et højt HMO-
salg, mens aktivitetsniveauet inden for Human Health normaliserede sig efter et særdeles godt 2. kvartal. Væksten inden 
for Food Cultures & Enzymes var hovedsageligt drevet af god fremdrift i ostesegmentet samt af pristiltag.  
 
Den organiske vækst for regnskabsårets første ni måneder var 11%, og justeret for en positiv valutakurseffekt på 9% 
svarede det til en omsætningsstigning på 20% til EUR 288 mio. 
 
Asien/Stillehavsområdet (APAC), 19% af omsætningen i 3. kvartal 2021/22 
Den organiske vækst i 3. kvartal 2021/22 udgjorde 9%, mens omsætningen steg med 15%. Valutakurseffekter påvirkede 
omsætningen positivt med 6%. Den organiske vækst var drevet af kraftig vækst inden for Health & Nutrition, mens Food 
Cultures & Enzymes leverede solid fremgang. Væksten inden for Health & Nutrition var drevet af særdeles kraftig vækst 
inden for Human Health, som var understøttet af segmentet for probiotika til spædbørn og små børn. Væksten inden for 
Food Cultures & Enzymes var drevet af god fremdrift i Indien, mens væksten i Kina aftog sammenholdt med sidste år. 
 
Den organiske vækst for årets første ni måneder var 10%, og justeret for en positiv valutakurseffekt på 5% svarede det til 
en omsætningsstigning på 15% til EUR 168 mio. 
 
Latinamerika (LATAM), 11% af omsætningen i 3. kvartal 2021/22 
Den organiske vækst i 3. kvartal 2021/22 udgjorde -1%, mens omsætningen steg med 8%. Valutakurseffekter påvirkede 
omsætningen positivt med 9%. Den negative organiske vækst kunne tilskrives Health & Nutrition, mens væksten i Food 
Cultures & Enzymes var på niveau med 3. kvartal 2020/21. 
 
Health & Nutrition var negativt påvirket af timingen af ordrer inden for Plant Health, mens den beskedne volumenvækst 
og pristiltagene inden for Food Cultures & Enzymes blev opvejet af en negativ påvirkning fra den EUR-baserede 
prisfastsættelse.  
 
Den organiske vækst for regnskabsårets første ni måneder var 8%, og justeret for en positiv valutakurseffekt på 1% 
svarede det til en omsætningsstigning på 9% til EUR 103 mio.

9%

21%

15%

8%
10% 10% 9%

-1%EMEA NA APAC LATAM

EUR-vækst Organisk vækst
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Bruttomargin  
Bruttomarginen faldt med 2,2%-point til 55,1% i 3. kvartal 2021/22, primært som følge af højere inputomkostninger og 
øgede omkostninger til afhjælpning af udfordringer i forsyningskæden. Dette blev dog delvist opvejet af effektiviseringer, 
et positivt bidrag fra valutakursudviklingen samt pristiltag. 
 
Bruttomarginen for regnskabsårets første ni måneder var 55,3% mod 56,6% sidste år, idet højere inputomkostninger og 
den fulde konsolidering af HMO (overtagelsen blev gennemført den 9. oktober 2020) kun delvist blev opvejet af 
skaleringseffekter fra den kraftige omsætningsvækst, effektiviseringer og en positiv valutakurseffekt.  
 
Driftsomkostninger  
Driftsomkostningerne steg med 16% i 3. kvartal 2021/22 til EUR 91 mio., sammenlignet med EUR 78 mio. i 3. kvartal 
2020/21. Omkostningerne var påvirket af en generelt øget aktivitet, særligt rejseaktivitet, samt beslutningen om at 
donere overskuddet fra aktiviteterne i Chr. Hansen LLC, Rusland.  
 
Driftsomkostningerne for regnskabsårets første ni måneder steg med 12% til EUR 258 mio. Stigningen skyldtes primært 
en generelt øget aktivitet efter ophævelsen af COVID-19-restriktionerne.  
 
De samlede afskrivninger af immaterielle aktiver udgjorde EUR 12 mio. i 3. kvartal 2021/22, hvoraf EUR 5 mio. vedrørte 
overtagelserne af HSO, UAS og Jennewein. Afskrivninger af immaterielle aktiver for de første ni måneder af 2021/22 
udgjorde EUR 35 mio., hvoraf EUR 15 mio. vedrørte de seneste overtagelser.  
 
Marginer, koncernen 

 
 
EBIT før særlige poster og EBIT-margin før særlige poster 
EBIT før særlige poster udgjorde EUR 85 mio., en stigning på 3% i forhold til EUR 82 mio. i 3. kvartal 2020/21. Stigningen 
skyldtes den kraftige omsætningsfremgang i Health & Nutrition, mens EBIT før særlige poster i Food Cultures & Enzymes 
faldt, hovedsageligt på grund af en negativ påvirkning fra højere inputomkostninger, øgede omkostninger til afhjælpning af 
udfordringer i forsyningskæden, donation af et beløb svarende til overskuddet fra aktiviteterne i Chr. Hansen LLC, 
Rusland, samt engangsomkostninger relateret til organisatoriske ændringer. 
 
EBIT-marginen før særlige poster var 26,7% mod 29,3% i 3. kvartal 2020/21. Den lavere margin kunne tilskrives højere 
inputomkostninger, øgede omkostninger til afhjælpning af udfordringer i forsyningskæden, generelt øget aktivitet, 
donation af et beløb svarende til overskuddet fra aktiviteterne i Chr. Hansen LLC, Rusland, samt engangsomkostninger 
relateret til organisatoriske ændringer, som dog blev delvist opvejet af produktionseffektiviseringer, et positivt bidrag fra 
valutakursudviklingen samt pristiltag.  
 
For de første ni måneder af 2021/22 steg EBIT før særlige poster med EUR 21 mio. til EUR 234 mio., mens EBIT-marginen 
før særlige poster udgjorde 26,3% mod 27,3% sidste år. Den lavere margin skyldtes højere råvarepriser, øgede 
fragtomkostninger, øgede omkostninger til afhjælpning af udfordringer i forsyningskæden, generelt øget aktivitet og den 
fulde konsolidering af HMO, som kun delvist blev opvejet af den kraftige omsætningsvækst, pristiltag og en positiv 
valutakurseffekt. 
 
For Food Cultures & Enzymes udgjorde EBIT før særlige poster EUR 56 mio. i 3. kvartal 2021/22, et fald på 6% i forhold til 
EUR 60 mio. i 3. kvartal 2020/21. EBIT-marginen før særlige poster udgjorde 28,4% mod 33,0% sidste år. Den lavere 
margin kunne tilskrives højere råvarepriser, øgede fragtomkostninger, øgede omkostninger til afhjælpning af udfordringer 
i forsyningskæden, generelt øget aktivitet, donation af et beløb svarende til overskuddet fra aktiviteterne i Chr. Hansen 
LLC, Rusland, samt engangsomkostninger relateret til organisatoriske ændringer. Dette blev dog delvist opvejet af et 

55,9% 56,7% 57,3% 57,8% 54,9% 56,0% 55,1%
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positivt bidrag fra valutakursudviklingen samt pristiltag. For regnskabsårets første ni måneder udgjorde EBIT-marginen før 
særlige poster 29,0% mod 31,6% sidste år.  
 
For Health & Nutrition udgjorde EBIT før særlige poster EUR 29 mio. i 3. kvartal 2021/22, en stigning på 27% i forhold til 
EUR 23 mio. i 3. kvartal 2020/21. EBIT-marginen før særlige poster var 23,9% mod 22,7% sidste år, idet 
skaleringseffekterne fra den kraftige omsætningsfremgang, synergieffekterne fra opkøb og valutakurseffekter mere end 
opvejede de højere inputomkostninger og en generelt øget aktivitet. For regnskabsårets første ni måneder udgjorde EBIT-
marginen før særlige poster 21,9% mod 19,0% sidste år. 
 
Særlige poster og EBIT  
Særlige poster udgjorde en omkostning på EUR 0,3 mio. i 3. kvartal 2021/22 mod en omkostning på EUR 11 mio. sidste år, 
som var påvirket af frasalget af Natural Colors og overtagelsen af Jennewein. EBIT udgjorde EUR 85 mio., en stigning på 
19% i forhold til EUR 71 mio. i 3. kvartal 2020/21. EBIT-marginen landede på 26,6% mod 25,4% i 3. kvartal 2020/21.  
 
For de første ni måneder af 2021/22 udgjorde særlige poster en omkostning på EUR 1 mio. sammenlignet med en 
omkostning på EUR 22 mio. sidste år. EBIT udgjorde EUR 233 mio., en stigning på 21% i forhold til EUR 192 mio. for 
samme periode sidste år. EBIT-marginen udgjorde 26,2% mod 24,5% året før. 
 
Finansielle poster, andel af joint venture og skat 
Finansielle nettoomkostninger udgjorde EUR 4 mio., sammenlignet med EUR 5 mio. i 3. kvartal 2020/21. For 
regnskabsårets første ni måneder udgjorde de finansielle nettoomkostninger EUR 14 mio., sammenlignet med EUR 16 mio. 
sidste år. Faldet skyldtes lavere renteudgifter som følge af den lavere gæld. 
 
Bacthera-joint venturet leverede et underskud på EUR 2 mio., på niveau med 3. kvartal 2020/21. For de første ni måneder 
af 2021/22 var underskuddet EUR 5 mio., hvilket også var på niveau med sidste år.  
 
Selskabsskatten udgjorde EUR 20 mio. mod EUR 15 mio. i 3. kvartal 2020/21. For de første ni måneder af 2021/22 
udgjorde selskabsskatten EUR 51 mio., sammenlignet med EUR 39 mio. sidste år. Den effektive skatteprocent for de første 
ni måneder var 24% mod 23% sidste år som følge af en ændret geografisk spredning.  
 
Periodens resultat  
Periodens resultat udgjorde EUR 58 mio., hvilket var en stigning på 18% fra EUR 50 mio. i 3. kvartal 2020/21 (EUR 682 
mio. inklusive resultat af ophørende aktiviteter). Resultatet for de første ni måneder af 2021/22 udgjorde EUR 163 mio., 
sammenlignet med EUR 132 mio. året før (EUR 776 mio. inklusive resultat af ophørende aktiviteter). 
 
Resultat pr. aktie, udvandet, udgjorde EUR 0,45 mod EUR 0,38 i 3. kvartal 2020/21 (EUR 5,16 inklusive resultat af 
ophørende aktiviteter). For de første ni måneder af 2021/22 udgjorde resultat pr. aktie, udvandet, EUR 1,24 mod EUR 1,00 
sidste år (EUR 5,88 inklusive resultat af ophørende aktiviteter). 
 
Pengestrømme  
For de første ni måneder af 2021/22 udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet før særlige poster og opkøb EUR 193 mio., 
et fald på 10% fra EUR 215 mio. sidste år (EUR 198 mio. inklusive ophørende aktiviteter). Faldet skyldtes en markant 
højere skattebetaling, idet 2020/21 var påvirket af overtagelser. Korrigeret for den højere skat var pengestrømmene fra 
driftsaktivitet før særlige poster og opkøb højere end sidste år. 
 
For de første ni måneder af 2021/22 udgjorde pengestrømme til driftsinvesteringsaktivitet EUR 77 mio., et fald på 19% fra 
EUR 95 mio. sidste år (EUR 100 mio. inklusive ophørende aktiviteter). Faldet skal ses i sammenhæng med købet af 
produktionsanlægget i Kalundborg sidste år.  
 
Frie pengestrømme før særlige poster og opkøb for regnskabsårets første ni måneder faldt med EUR 4 mio. til EUR 116 
mio. mod EUR 120 mio. sidste år (EUR 98 mio. inklusive ophørende aktiviteter), idet pengestrømme fra driftsaktivitet før 
særlige poster og opkøb var påvirket af den højere skat.   
 
Egenkapital, koncernen 
Egenkapitalen udgjorde EUR 1.735 mio., sammenlignet med EUR 1.548 mio. pr. 31. maj 2021. Der blev den 29. november 
2021 udbetalt et ordinært udbytte for regnskabsåret 2020/21 på EUR 116 mio. 
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Nettogæld, koncernen 
Den nettorentebærende gæld udgjorde EUR 913 mio., eller 2,2 x EBITDA, mod EUR 951 mio., eller 2,3 x EBITDA, pr. 31. 
maj 2021. 
 
Afkast af investeret kapital  
Den investerede kapital eksklusive goodwill udgjorde EUR 1.384 mio., en stigning på 6% i forhold til EUR 1.310 mio. pr. 31. 
maj 2021. Stigningen kunne henføres til investeringer i materielle anlægsaktiver.  
 
Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill for de første ni måneder af 2021/22 var 23,3%, sammenlignet med 23,7% 
sidste år. Faldet kunne primært henføres til Food Cultures & Enzymes, som realiserede et lavere afkast af den investerede 
kapital sammenholdt med sidste år på grund af den negative indvirkning fra højere inputomkostninger og en generelt øget 
aktivitet. 
 
Goodwill udgjorde EUR 1.504 mio., hvilket var på linje med niveauet pr. 31. maj 2021. Afkast af investeret kapital inklusive 
goodwill var 11,0%, hvilket var på niveau med sidste år. 
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Forudsætninger 
Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger: 

• Uændrede valutakurser   
• Ingen opkøb 
• Stabile politiske og økonomiske forhold  

 
Forventningerne til 2021/22 kan blive påvirket af fortsatte ændringer i det politiske og økonomiske klima, herunder 
yderligere sanktioner, forsyningsproblemer og udviklingen i råvare- og andre inputomkostninger, herunder 
energiomkostningerne. 
 
Organisk omsætningsvækst  
På baggrund af udviklingen i regnskabsårets første ni måneder præciseres forventningerne til den organiske 
omsætningsvækst for 2021/22 fra 7-11% til 8-10%. I 4. kvartal forventes en øget priseffekt, mens det mængdemæssige 
salg vil være påvirket af bl.a. lavere aktivitet i Rusland samt den forventede timing af ordrer. 
 
EBIT-margin før særlige poster 
EBIT-marginen før særlige poster ventes at blive 26-27%. EBIT-marginen før særlige poster for 2021/22 påvirkes af det 
stigende inflationspres, som kun delvist opvejes af pristiltag og tiltag til at imødegå forsyningsvanskeligheder. 
Beslutningen om at donere overskuddet fra de fortsatte aktiviteter i Chr. Hansen LLC, Rusland, så længe konflikten står 
på, forventes at få en begrænset negativ effekt på EBIT-marginen før særlige poster for 2021/22.   
 
Frie pengestrømme før særlige poster 
Frie pengestrømme før særlige poster forventes at udgøre ca. EUR 140-170 mio. Forventningerne til de frie pengestrømme 
er baseret på anlægsinvesteringer på niveau med 2020/21. 
 
Følsomhed over for valutakursudsving  
Den væsentligste valutaeksponering er mod USD, som udgør ca. 35% af omsætningen, mens eksponeringen mod andre 
valutaer er forholdsvis begrænset. Et fald i EUR/USD-kursen på 5% ville påvirke omsætningen målt i EUR negativt med 
omkring EUR 20 mio. på årsbasis. Den organiske omsætningsvækst er følsom over for kursudsving i de valutaer, for hvilke 
Chr. Hansen anvender en EUR-baseret prisfastsættelsesmodel.  
  
EBIT-marginen er ligeledes følsom over for valutakursudsving. Produktionen i USA opvejer kun delvist effekten på 
omsætningen af ændringer i EUR/USD-kursen. Derfor er den relative EBIT-eksponering højere end omsætningens 
eksponering. Et fald på 5% i EUR/USD-kursen ville påvirke EBIT negativt med ca. to tredjedele af effekten på 
omsætningen. Samme følsomhed gør sig gældende for de frie pengestrømme. 
 
  

Forventninger til 2021/22 
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Telekonference 
Selskabet afholder en telekonference den 7. juli 2022 kl. 10.00 dansk tid. Telekonferencen kan følges via selskabets 
hjemmeside, www.chr-hansen.com.   
 
Kontaktoplysninger 
Anders Mohr Christensen, VP Group Strategy & Investor Relations, tlf. 25 15 23 64 
 
Finanskalender  
2021/22 
12. oktober 2022   Årsrapport 2021/22 
23. november 2022 Ordinær generalforsamling 2022 
 
2022/23 
12. januar 2023   Delårsrapport 1. kvt. 2022/23 
13. april 2023   Delårsrapport 2. kvt. 2022/23 
6. juli 2023   Delårsrapport 3. kvt. 2022/23 
12. oktober 2023   Årsrapport 2022/23 
22. november 2023  Ordinær generalforsamling 2023 
 
Selskabsoplysninger 
Chr. Hansen Holding A/S 
Bøge Allé 10-12 
2970 Hørsholm 
Danmark 
Tlf.: 45 74 74 74 
www.chr-hansen.com 
CVR-nr.: 28318677 
 
Fremadrettede udsagn 
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der afspejler ledelsens aktuelle syn på og forventninger til Chr. 
Hansens fremtidige og potentielle finansielle resultater.  
 
Disse fremadrettede udsagn er baseret på data og oplysninger, som er tilgængelige for selskabet på nuværende tidspunkt, 
samt på en række forudsætninger, hvoraf mange kan være uden for vores kontrol og genstand for risici og 
usikkerhedsfaktorer, som kan bevirke, at selskabets eller branchens faktiske resultater afviger væsentligt fra det, der er 
indeholdt i sådanne fremadrettede udsagn.  
 
Oplysninger, meninger og fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse gælder kun på tidspunktet for denne 
meddelelse, og selskabet er alene forpligtet til at offentliggøre opdateringer heraf, i det omfang det kræves i henhold til 
gældende lovgivning eller gældende børsregler. 
 
Om Chr. Hansen 
Chr. Hansen er en global differentieret bioscience-virksomhed, der udvikler løsninger inden for naturlige ingredienser til 
fødevare-, ernærings-, medicinal- og landbrugsindustrierne. Med afsæt i Chr. Hansens unikke position bidrager vi til 
positive forandringer med vores mikrobielle løsninger. Vi har i mere end 145 år arbejdet for et bæredygtigt landbrug, 
bedre fødevarer og en sundere livsstil for flere mennesker verden over. Vores mikrobielle og fermenteringsteknologiske 
platforme, herunder vores brede og relevante samling af omkring 40.000 mikrobielle stammer, har et banebrydende 
potentiale. Vi imødekommer kundernes behov og globale tendenser og fortsætter med at udnytte mulighederne i gode 
bakterier i kampen mod globale udfordringer som madspild, global sundhed samt overforbrug af antibiotika og pesticider. 
Som verdens mest bæredygtige producent af fødevareingredienser gør vi hver dag en forskel for over 1 milliard 
mennesker. Drevet af vores mangeårige fokus på innovation og ønske om at bane vejen for ny videnskab er vores formål – 
To grow a better world. Naturally. – hjertet i alt, hvad vi gør.

Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger 
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Chr. Hansen Holding A/S for 
perioden 1. september 2021 – 31. maj 2022. Selskabets eksterne revisorer har ikke foretaget revision eller review af 
delårsrapporten. 
 
Den ureviderede delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards og IAS 34 
som godkendt af EU samt yderligere danske regler.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er den samlede præsentation af 
delårsrapporten dækkende. Det er endvidere vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2022 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 
perioden 1. september 2021 – 31. maj 2022.  
 
Endvidere er det vores opfattelse, at Ledelsesberetningen på de foregående sider indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og 
usikkerhedsfaktorer, som koncernen påvirkes af, i overensstemmelse med de danske oplysningskrav for børsnoterede 
selskaber. Der er ikke, ud over det i denne delårsrapport oplyste, sket ændringer i koncernens væsentlige risici og 
usikkerhedsfaktorer i forhold til det i årsrapporten for Chr. Hansen Holding A/S for 2020/21 oplyste. 
 
 
 
 
Hørsholm, den 7. juli 2022 
 
 
Direktionen 
 
 
Mauricio Graber Lise Mortensen  
Adm. direktør CFO   
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
Dominique Reiniche Jesper Brandgaard Luis Cantarell Casper Lynghøj Giedo 
Formand Næstformand 
 
 
 
 
Charlotte Hemmingsen Lise Kaae  Heidi Kleinbach-Sauter  Kevin Lane  
 
 
 
 
Karen Lauesen Kim Ib Sørensen    

Ledelsespåtegning 
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EUR mio.  
3. kvt. 

2021/22 
3. kvt. 

2020/21 
ÅTD 

2021/22 
ÅTD 

2020/21 
          

Omsætning    318,3 280,6  890,1  784,1 

Produktionsomkostninger (142,9)   (119,9) (397,5) (340,1) 

Bruttoresultat   175,4  160,7 492,6  444,0 
          

Forsknings- og udviklingsomkostninger (23,7) (22,7)  (71,9)   (64,9) 

Salgs- og markedsføringsomkostninger   (45,3) (38,3) (127,4)   (112,2) 

Administrationsomkostninger  (21,3)  (18,5)   (59,4)   (54,7) 

Andre driftsindtægter 0,9  2,6 7,4  3,7 

Andre driftsomkostninger  (1,2) (1,4) (6,9)   (2,0) 

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT f.s.p.) 84,8 82,4   234,4  213,9 
          

Særlige poster   (0,3)   (11,2) (1,0)  (21,8) 

Resultat af primær drift (EBIT) 84,5  71,2 233,4   192,1 
          

Finansielle omkostninger, netto   (4,2)  (5,1)  (13,9)   (16,1) 

Andel af tab i joint ventures  (1,9)  (1,8)  (5,1)   (4,9) 

Resultat før skat  78,4 64,3 214,4 171,1 
          

Selskabsskat  (20,1) (14,8) (51,4)   (39,4) 

Resultat fra fortsættende aktiviteter  58,3 49,5  163,0   131,7 
          

Resultat fra ophørende aktiviteter  -   632,1 - 644,3 

Periodens resultat  58,3  681,6  163,0 776,0 
          
Resultat pr. aktie, EUR         

Resultat pr. aktie 0,45   5,17  1,24  5,89 

Resultat pr. aktie, udvandet 0,45   5,16  1,24  5,88 

Resultat pr. aktie fra fortsættende aktiviteter 0,45 0,38  1,24  1,00 

Resultat pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, udvandet 0,45 0,38  1,24  1,00 
          
 
  

Resultatopgørelse 
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EUR mio.  
3. kvt. 

2021/22 
3. kvt. 

2020/21 
ÅTD 

2021/22 
ÅTD 

2020/21 
          

Periodens resultat   58,3   681,6  163,0 776,0 

          

Poster der ikke vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen         

Værdiregulering af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse - 0,6 (0,1) 0,6 

          

Poster, der vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen, når særlige 
forudsætninger er opfyldt         

Valutakursomregning af udenlandske koncernvirksomheder 23,4  (1,7)  36,5 (6,5) 

Reklassifikation af reserve for valutakursregulering fra salg af ophørende 
aktiviteter -  1,0 -  1,0 

Urealiseret gevindster/(tab) på rentesikring 11,7 1,1  23,3  3,6 

Skat relateret til rentesikringsinstrumenter (2,6)   (0,2)  (5,1)   (0,8) 

Anden totalindkomst for perioden  32,5 0,8 54,6 (2,1) 

Totalindkomst for perioden  90,8 682,4  217,6 773,9 
          

Fordeling:         

Aktionærer i Chr. Hansen Holding A/S 90,8 682,4   217,6  773,9 
          
 
  

Totalindkomstopgørelse 
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EUR mio.  
3. kvt. 

2021/22 
3. kvt. 

2020/21 
ÅTD 

2021/22 
ÅTD 

2020/21 
          

Resultat af primær drift fra fortsættende aktiviteter 84,5   71,2 233,4 192,1 

          

Ikke-likvide reguleringer  27,3  25,6 80,6 76,4 

Ændring i driftskapital   (4,2) 4,2 (50,1)   (46,2) 

Rentebetalinger, netto  (3,1) (3,9) (10,0)  (15,6) 

Betalte skatter   (42,7)   (1,1)   (62,0)  (13,7) 

Pengestrømme fra primær drift - fortsættende aktiviteter    61,8 96,0 191,9  193,0 

Pengestrømme fra primær drift - ophørende aktiviteter  -   (7,4) -  (17,2) 

Pengestrømme fra primær drift  61,8 88,6   191,9  175,8 
          

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (7,5)   (4,2)  (16,3) (13,0) 

Investeringer i materielle anlægsaktiver   (24,6) (18,0)   (60,9)   (84,3) 

Provenu, sale and lease back  - - - 2,4 

Pengestrømme fra driftsinvesteringer - fortsættende aktiviteter  (32,1) (22,2) (77,2)   (94,9) 

Pengestrømme fra driftsinvesteringer - ophørende aktiviteter -   (0,6) -  (5,1) 

Pengestrømme fra driftsinvesteringer  (32,1) (22,8) (77,2)   (100,0) 
          

Investeringer i virksomheder, fratrukket likvider - 0,8 -  (318,2) 

Investeringer i joint ventures - (2,3) -   (7,4) 

Lån til joint ventures   (2,4)   (2,4)   (4,7) (7,5) 

Pengestrømme fra investeringer - fortsættende aktiviteter   (34,5)  (26,1)  (81,9)   (428,0) 

Pengestrømme fra investeringer - ophørende aktiviteter -  775,6 - 771,1 

Pengestrømme fra investeringer   (34,5) 749,5 (81,9)  343,1 
          

Frie pengestrømme  27,3  838,1  110,0  518,9 
          

Optagelse af lånefinansiering  50,0 84,8  150,0  645,1 

Indfrielse af lånefinansiering   (80,4) (809,1)   (151,7)   (1.078,3) 

Køb af egne aktier - - - (6,5) 

Udbetalt udbytte, netto -   (115,8)   (115,9)   (115,8) 

Pengestrømme fra finansiering - fortsættende aktiviteter    (30,4) (840,1)   (117,6) (555,5) 

Pengestrømme fra finansiering - ophørende aktiviteter  -   7,1 -  21,4 

Pengestrømme fra finansiering   (30,4)   (833,0)  (117,6) (534,1) 
          

Årets nettopengestrøm (3,1)  5,1   (7,6) (15,2) 
          

Likvide beholdninger primo 52,0  75,8   55,1  96,2 

Urealiseret valutakursgevinst/(tab) på likvide beholdninger  7,3   (0,9)  8,7 (1,0) 

Årets nettopengestrøm  (3,1)   5,1 (7,6)  (15,2) 

Likvide beholdninger ultimo 56,2   80,0 56,2   80,0 
          
 
 
  

Pengestrømsopgørelse 
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EUR mio.  
31. maj 

2022 
31. maj 

2021 
31. aug. 

2021 
        

AKTIVER       

Langfristede aktiver        

Goodwill   1.504,0   1.484,0 1.489,8 

Andre immaterielle anlægsaktiver 365,7 390,5 379,5 

Materielle anlægsaktiver 820,6   740,8  782,1 

Investeringer i joint ventures 4,6   11,3 9,7 

Tilgodehavender hos joint ventures  18,5  12,6  12,9 

Andre tilgodehavender  18,4 - - 

Udskudt skat  7,0 5,3  10,9 

Anlægsaktiver i alt   2.738,8 2.644,5  2.684,9 
        

Omsætningsaktiver        

Varebeholdninger  167,4  139,0  133,9 

Tilgodehavender fra salg  185,6  162,2  188,3 

Tilgodehavende skat  15,6 7,3  9,1 

Andre tilgodehavender 28,6 20,7 29,8 

Periodeafgrænsningsposter  12,8  12,8   13,1 

Likvide beholdninger 56,2   80,0  55,1 

Omsætningsaktiver i alt    466,2   422,0   429,3 

Aktiver i alt  3.205,0  3.066,5 3.114,2 
         
 
  

Balance 
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EUR mio.  
31. maj 

2022 
31. maj 

2021 
31. aug. 

2021 
        

PASSIVER       

Egenkapital       

Aktiekapital  177,2   177,1  177,3 

Reserver 1.558,0  1.371,0   1.448,8 

Egenkapital i alt    1.735,2 1.548,1 1.626,1 
        

Langfristede gældsforpligtelser        

Ydelsesbaseret pensionsforpligtelser 7,5  7,1 7,2 

Udskudte skatteforpligtelser   176,2  159,8  169,6 

Hensatte forpligtelser 5,4 3,7 4,3 

Gæld til kreditinstitutter 866,7 823,4 790,5 

Selskabsskat  12,0  12,0  12,0 

Udskudt indkomst, sale and lease back  45,1   47,0 46,6 

Andre gældspforpligtelser 0,5  5,1  6,1 

Langfristede gældsforpligtelser i alt   1.113,4 1.058,1   1.036,3 
        

Kortfristede gældsforpligtelser        

Gæld til kreditinstitutter  102,2 207,2  162,8 

Gæld til leverandører 108,4 73,6   132,1 

Skyldig skat   40,4 58,8 49,8 

Udskudt indkomst, sale and lease back  1,8  1,8  1,8 

Andre gældsforpligtelser   103,6   118,9  105,3 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   356,4   460,3 451,8 

Gældsforpligtelser i alt   1.469,8 1.518,4 1.488,1 

Passiver i alt 3.205,0  3.066,5 3.114,2 
        
 
  

Balance 
(fortsat) 
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EUR mio.  
Aktie- 

kapital 

Reserve for 
valuta- 

kursreguleri
nger 

Rentesikrings-
reserve 

Overført 
resultat I alt 

            

2021/22           

Egenkapital 1. september   177,3 (73,7)   (4,9) 1.527,4   1.626,1 

            

Totalindkomst, jf. opgørelse (0,1)  36,6   18,2   162,9   217,6 

            

Transaktioner med ejerne            

Aktiebaseret vederlæggelse - - - 7,4 7,4 

Udbytte, netto - - -   (115,9)   (115,9) 

Egenkapital 31. maj  177,2 (37,1)  13,3  1.581,8 1.735,2 
            
 
 

EUR mio.  
Aktie- 

kapital 

Reserve for 
valuta- 

kursreguleri
nger 

Rentesikrings-
reserve 

Overført 
resultat I alt 

            

2020/21           

Egenkapital 1. september 177,1 (76,6)   (7,4)  799,9 893,0 

            

Totalindkomst, jf. opgørelse - (5,5)  2,8  776,6  773,9 
            

Transaktioner med ejerne            

Køb af egne aktier - - - (6,5) (6,5) 

Aktiebaseret vederlæggelse - - -  3,5  3,5 

Udbytte, netto - - -   (115,8)   (115,8) 

Egenkapital 31. maj   177,1 (82,1)   (4,6)   1.457,7 1.548,1 
            
 
  

Egenkapitalopgørelse 
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Anvendt regnskabspraksis 
Den ureviderede delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske krav til præsentation af 
kvartalsregnskaber for børsnoterede selskaber. Bortset fra alle nye, ændrede eller ajourførte regnskabsstandarder og 
fortolkningsbidrag (IFRS), som er godkendt af EU med ikrafttrædelse i regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller 
senere, er delårsrapporten aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet i 
årsrapporten for 2020/21. Disse har ikke haft nogen væsentlig indvirkning på den konsoliderede delårsrapport. 
 
 
Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
Ved udarbejdelsen af nærværende delårsrapport har ledelsen foretaget forskellige regnskabsmæssige skøn og opstillet 
forudsætninger, som væsentligt kan påvirke de i koncernregnskabet indregnede beløb og dermed forbundne oplysninger 
på balancetidspunktet. De regnskabsmæssige skøn og forudsætninger, som efter ledelsens vurdering er væsentlige for 
udarbejdelsen og forståelsen af delårsrapporten, er beskrevet i note 1.2 til årsrapporten for 2020/21 og vedrører bl.a. 
selskabsskat og udskudt skat, goodwill, andre immaterielle anlægsaktiver, leasingkontrakter, varebeholdninger, 
virksomhedskøb samt ophørende aktiviteter. 
  

Note 1 Anvendt regnskabspraksis 
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EUR mio.  

Food 
Cultures & 

Enzymes 
Health & 
Nutrition 

Ikke 
allokeret Koncern 

3. kvt. 2021/22         
Resultatopgørelse          

Omsætning    197,5  120,8 -   318,3 
          
EUR-vækst 9% 21% - 13% 

Organisk vækst 6% 13% - 9% 
          
EBITDA før særlige poster 69,0  42,1 -   111,1 

EBITDA-margin før særlige poster 34,9% 34,9% - 34,9% 
          
Af- og nedskrivninger   (13,1)  (13,2) - (26,3) 
          
EBIT før særlige poster  55,9  28,9 - 84,8 

EBIT-margin før særlige poster 28,4% 23,9% - 26,7% 
          
Andel af tab i joint ventures -  (1,9) -  (1,9) 

Særlige poster og finansielle poster, netto - -   (4,5)   (4,5) 

Resultat før skat 55,9 27,0   (4,5) 78,4 
          
 
 

EUR mio.  

Food 
Cultures & 

Enzymes 
Health & 
Nutrition 

Ikke 
allokeret Koncern 

ÅTD 2021/22         
Resultatopgørelse          

Omsætning   557,2  332,9 -  890,1 
          
EUR-vækst 8% 23% - 14% 

Organisk vækst 7% 17% - 11% 
          
EBITDA før særlige poster   200,0  111,7 - 311,7 

EBITDA-margin før særlige poster 35,9% 33,6% - 35,0% 
          
Af- og nedskrivninger   (38,4) (38,9) - (77,3) 
          
EBIT før særlige poster 161,6  72,8 - 234,4 

EBIT-margin før særlige poster 29,0% 21,9% - 26,3% 
          
Andel af tab i joint ventures -  (5,1) -  (5,1) 

Særlige poster og finansielle poster, netto - - (14,9) (14,9) 

Resultat før skat   161,6 67,7 (14,9) 214,4 
          
 
  

Note 2 Segmentoplysninger   
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EUR mio.  

Food 
Cultures & 

Enzymes 
Health & 
Nutrition 

Ikke 
allokeret 

Fortsættende  
aktiviteter 

3. kvt. 2020/21         

Resultatopgørelse          

Omsætning   180,6 100,0 - 280,6 
          
EUR-vækst 0% 34% - 10% 

Organisk vækst 5% 0% - 4% 
          
EBITDA før særlige poster   71,6 35,0 -  106,6 

EBITDA-margin før særlige poster 39,7% 35,0% - 38,0% 
          
Af- og nedskrivninger (12,0)  (12,2) -   (24,2) 
          
EBIT før særlige poster  59,6  22,8 - 82,4 

EBIT-margin før særlige poster 33,0% 22,7% - 29,3% 
          
Andel af tab i joint ventures -  (1,8) -  (1,8) 

Særlige poster og finansielle poster, netto - -  (16,3)  (16,3) 

Resultat før skat 59,6  21,0 (16,3) 64,3 
          
 
 

EUR mio.  

Food 
Cultures & 

Enzymes 
Health & 
Nutrition 

Ikke 
allokeret 

Fortsættende  
aktiviteter 

ÅTD 2020/21         

Resultatopgørelse          

Omsætning   514,6  269,5 -  784,1 
          
EUR-vækst (1%) 38% - 10% 

Organisk vækst 7% 9% - 8% 
          
EBITDA før særlige poster  201,4   86,1 -  287,5 

EBITDA-margin før særlige poster 39,1% 32,0% - 36,7% 
          
Af- og nedskrivninger (38,8)   (34,8) - (73,6) 
          
EBIT før særlige poster   162,6   51,3 -   213,9 

EBIT-margin før særlige poster 31,6% 19,0% - 27,3% 
          
Andel af tab i joint ventures -   (4,9) -   (4,9) 

Særlige poster og finansielle poster, netto - - (37,9) (37,9) 

Resultat før skat  162,6   46,4   (37,9) 171,1 
          
 
  

Note 2 Segmentoplysninger 
(fortsat) 
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EUR mio.  

Food 
Cultures & 

Enzymes 
Health & 
Nutrition 

Ikke 
allokeret Koncern 

          

31. maj 2022         
Aktiver         

Goodwill  536,5  967,5 -   1.504,0 

Andre immaterielle anlægsaktiver 92,0  273,7 -  365,7 

Materielle anlægsaktiver 492,9  327,7 - 820,6 

Øvrige langfristede aktiver - - 48,5 48,5 

Anlægsaktiver i alt   1.121,4 1.568,9 48,5   2.738,8 
          

Varebeholdninger  99,7  67,7 -  167,4 

Tilgodehavender fra salg 112,7  72,9 -   185,6 

Andre tilgodehavender - - 113,2 113,2 

Omsætningsaktiver i alt  212,4 140,6   113,2 466,2 

Aktiver i alt 1.333,8   1.709,5   161,7  3.205,0 
          

Forpligtelser         

Gæld til leverandører 65,0 43,4 -  108,4 

Udskudt indkomst, sale and lease back  32,6  14,3 - 46,9 

Andre gældsforpligtelser  - -  1.314,5  1.314,5 

Gældsforpligtelser i alt 97,6 57,7 1.314,5   1.469,8 
          

Nettodriftskapital 147,4 97,2 -   244,6 

Investeret kapital ekskl. goodwill 699,7 684,3 -   1.384,0 

ROIC ekskl. goodwill 31,9% 14,6% - 23,3% 
          

Tilgang til anlægsaktiver ekskl. joint ventures og udskudt skat 43,5  33,7 -  77,2 
          
 
  

Note 2 Segmentoplysninger 
(fortsat) 



Delårsrapport 1. september 2021 – 31. maj 2022  
 

Chr. Hansen Holding A/S www.chr-hansen.com Side 23/26 

 

EUR mio.  

Food 
Cultures & 

Enzymes 
Health & 
Nutrition 

Ikke 
allokeret 

Fortsættende  
aktiviteter 

          

31. maj 2021         
Aktiver         

Goodwill 520,3  963,7 -   1.484,0 

Andre immaterielle anlægsaktiver 94,8  295,7 - 390,5 

Materielle anlægsaktiver 449,8  291,0 - 740,8 

Øvrige langfristede aktiver - -  29,2  29,2 

Anlægsaktiver i alt    1.064,9   1.550,4 29,2  2.644,5 
          

Varebeholdninger  83,6 55,4 -  139,0 

Tilgodehavender fra salg 97,0  52,9   12,3   162,2 

Andre tilgodehavender - -  120,8  120,8 

Omsætningsaktiver i alt  180,6  108,3   133,1   422,0 

Aktiver i alt   1.245,5 1.658,7  162,3  3.066,5 
          

Forpligtelser         

Gæld til leverandører 42,0   31,6 -  73,6 

Udskudt indkomst, sale and lease back  27,8  21,0 - 48,8 

Andre gældsforpligtelser  - - 1.396,0 1.396,0 

Gældsforpligtelser i alt 69,8 52,6   1.396,0 1.518,4 
          

Nettodriftskapital  138,6 76,7  12,3 227,6 

Investeret kapital ekskl. goodwill 655,4   642,4  12,3  1.310,1 

ROIC ekskl. goodwill 34,6% 12,0% - 23,7% 
          

Tilgang til anlægsaktiver ekskl. joint ventures og udskudt skat 42,0  55,3 -  97,3 
          
 
  

Note 2 Segmentoplysninger 
(fortsat) 
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EUR mio.  EMEA 
North 

America APAC LATAM Koncern 

3. kvt. 2021/22           

Omsætning   123,3   99,1   62,1  33,8   318,3 

EUR-vækst 9% 21% 15% 8% 13% 

Organisk vækst 10% 10% 9% (1%) 9% 
            
 
 

EUR mio.  EMEA 
North 

America APAC LATAM Koncern 

ÅTD 2021/22           

Omsætning 330,6  288,2 168,1  103,2  890,1 

EUR-vækst 9% 20% 15% 9% 14% 

Organisk vækst 11% 11% 10% 8% 11% 

            

Anlægsaktiver ekskl. joint ventures, andre tilgodehavender og 
udskudt skat   2.329,0  314,2 20,3  26,8   2.690,3 
            
 
 

EUR mio.  EMEA 
North 

America APAC LATAM Koncern 

3. kvt. 2020/21           

Omsætning 113,6   81,9  53,9   31,2 280,6 

EUR-vækst 2% 14% 24% 6% 10% 

Organisk vækst 3% 5% (6%) 19% 4% 
            
 
 

EUR mio.  EMEA 
North 

America APAC LATAM Koncern 

ÅTD 2020/21           

Omsætning 303,5  239,9  145,8 94,9  784,1 

EUR-vækst 2% 14% 21% 7% 10% 

Organisk vækst 5% 7% 0% 30% 8% 

            

Anlægsaktiver ekskl. joint ventures, andre tilgodehavender og 
udskudt skat  2.312,2  265,5   17,7   19,9  2.615,3 
            

Note 2 Segmentoplysninger 
(fortsat) 
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EUR mio.  
3. kvt. 

2021/22 
3. kvt. 

2020/21 
ÅTD 

2021/22 
ÅTD 

2020/21 
          

F&U-omkostninger (resultatopgørelse) 23,7 22,7  71,9 64,9 

 - Afskrivninger 3,0  1,9 8,9 5,7 

 - Nedskrivning   0,4 - 0,7 - 

 + Aktiverede omkostninger 6,6  2,1  12,2 6,8 

F&U-omkostninger 26,9 22,9   74,5   66,0 
          
 
 

Note 3 Forsknings- og 
udviklingsomkostninger 
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EUR mio.  
3. kvt. 

2021/22 
3. kvt. 

2020/21 
ÅTD 

2021/22 
ÅTD 

2020/21 
          

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT f.s.p.) 84,8 82,4 234,4   213,9 

Af- og nedskrivninger (immaterielle anlægsaktiver) 11,8  10,6 34,6 33,0 

EBITA før særlige poster  96,6 93,0 269,0 246,9 

Af- og nedskrivninger (materielle anlægsaktiver)  14,5   13,6 42,7 40,6 

EBITDA før særlige poster   111,1  106,6   311,7 287,5 
          
 
 

Note 4 EBIT før særlige poster til 
EBITDA før særlige poster 
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