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Forord
Denne casesamling er udarbejdet med henblik på at kunne anvendes som øvelsesmateriale i undervisningen af ingeniørstuderende i erhvervs-/driftsøkonomi.
Mange ingeniørstuderende har primært interesse for de tekniske fagområder og
opfatter ”økonomi” som uinteressant og som værende mere eller mindre irrelevant
for løsning af tekniske problemstillinger. Et hovedformål med denne casesamling er
derfor at illustrere, at i virksomheder er den økonomiske dimension yderst relevant
at inddrage ved løsning af langt de fleste tekniske problemstillinger. Ved at præsentere de økonomiske problemer i en teknisk sammenhæng er det håbet, at flere
ingeniørstuderende vil blive interesseret i økonomiundervisningen og indse relevansen af denne.
Der er lagt vægt på, at de præsenterede case er realistiske, dvs. at de afspejler konkrete problemstillinger i virksomhederne. Samtidigt har det dog været nødvendigt
at forenkle problemstillingerne for at gøre casene egnede til øvelsesbrug. Endvidere
er en del af talværdierne – af fortrolighedshensyn – ændret. De fleste talværdier har
dog den rigtige størrelsesorden.
Til casenes beregningsspørgsmål er der udarbejdet løsningsforslag, der sigter mod
at supplere lærebogens teorier og modeller. Nogle cases indeholder desuden diskussionsoplæg. Til disse er der angivet stikord eller stikordsagtige udsagn. Endvidere
skulle casene, da de har baggrund i konkrete virksomhedsbeskrivelser, kunne danne
grundlag for en bredere diskussion, for eksempel vedrørende de anførte forudsætninger og konsekvenser af ændrede forudsætninger.
I det sidste afsnit ”Begreber og grundmodeller i driftsøkonomien” er søgt givet en
summarisk oversigt over økonomiske begreber og modeller. Fremstillingen bygger
her i udstrakt grad på grafer og matematiske formuleringer, hvilket – specielt for

4

Head in the sky
feet on the ground
Only imagination, creativity and innovation can solve the biggest
challenges facing the pharma manufacturing industry today.

Join the team. Join the passion

Curious?

Casesamling
ingeniørstuderende – skulle bidrage til at give et bedre overblik og en mere præcis
forståelse. Denne oversigt kan naturligvis ikke anvendes som lærebog, men som et
supplement til denne.
Der skal rettes en varm tak til de medarbejdere i virksomhederne, der har bidraget
ved udarbejdelsen af casene. Uden deres medvirken ville mange af de realistiske
aspekter have manglet.
Med henblik på næste udgave vil vi meget gerne have kommentarer til opgavernes
sværhedsgrad og til emnevalgene. Disse kommentarer bedes rettet til bogens forfatter:
Civ. ing. Aage U. Michelsen
Aage.U.Michelsen@gmail.com
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Teledyne Marine
Founded in 1976 Teledyne Marine in Denmark
has over 40 years of experience in developing, manufacturing and delivering solutions
for underwater acoustic imaging. We develop
some of the world’s most sophisticated sonar
hardware and software technology ranging
from light weight hand held mini sonars to
large full ocean depth multibeam echosounders with a range of up to 11.000m.
Teledyne Marine solutions for underwater
acoustic imaging have R&D functions at the
headquarters in Slangerup, Denmark as well as
in Holland, ensuring a development team with
an international mind-set and strong local
competencies. We have a high level of product
and project integration across the various R&D
locations.

The company nurtures a R&D culture that
allows the employees to participate in the
entire development cycle of sonar systems,
from conceptual design all the way through to
manufacturing.
Teledyne Marine is a group of leading‐edge
subsea technology companies and is part of
the in the global technology company
Teledyne Technologies Incorporated.
Innovation and technology leadership
Working for Teledyne Marine in Denmark you
have a truly global work environment. You will
be in daily contact with colleague around the
world exchanging and testing new ideas. We
value innovation and strive to be at the
forefront of the technology.

www.teledynemarine.com
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CASE: ARKIL A/S

Anskaffelse contra
anvendelse af kapacitet
Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1.900 ansatte
og en omsætning på mere end 3 milliarder i Danmark og udlandet.
Virksomheden beskæftiger sig med infrastrukturprojekter i hele Danmark og Nordeuropa. Arkil håndterer alle former for anlægsarbejder og udfører klimasikringsprojekter med blandt andet tunnelering. Havnebyggeri, fundering, store kabelprojekter
og motorvejsprojekter er ligeledes blandt Arkils kompetenceområder.
Arkil udfører forureningsoprensninger og producerer og udlægger asfalt på både
kommunale og statslige veje. Samtidig er Arkil en stor aktør på vejserviceområdet,
hvor virksomheden er én af pionererne inden for privat vejservice.
Efterfølgende opgave tager udgangspunkt i, at Arkil overvejer at indkøbe en ny
gravemaskine til udførelsen af en ny motorvejsentreprise, som Arkil har vundet for
Vejdirektoratet. Valget står mellem en 35 tons gravemaskine eller en 45 tons gravemaskine.
De faste årlige omkostninger kan beregnes ved ud fra kalkulationsrenten at
omskrive anskaffelsesprisen til en konstant annuitet over maskinens levetid. For
at undgå investeringsberegninger i denne opgave, så er disse beregninger allerede
udført, og de faste årlige omkostninger er sammen med øvrige data for de to maskiner anført i tabel 1.
Maskine A, 35 tons
Faste omkostninger (kr./år)
Kapacitet (m³/time)
Vedligehold (kr./time)
Drift (kr./ time)

14

Maskine B, 45 tons

360.000

400.000

120

200

30

50

100

130

CASE: Arkil A/S
Maskine A, 35 tons
Brændstof (l/time)
Løn (kr./time)

Maskine B, 45 tons

11

17

300

300

Tabel 1: Data for de to maskintyper.

Det forventes, at maskinerne vil kunne anvendes i op til 1.200 timer/år. Prisen
på brændstof er ansat til 10,00 kr. pr. liter diesel. Mængden af jord, der opgraves,
betegnes Q (m3/år).
SPØRGSMÅL 1
Opstil for hver af de to maskiner et udtryk for:
• De årlige totale omkostninger, TOMK(Q)
• De variable gennemsnitsomkostninger, VG(Q)
• Grænseomkostningerne, GROMK(Q)
SPØRGSMÅL 2
Hvor mange m3/år skal der mindst opgraves, for at du vil anbefale Arkil at anskaffe
maskine B frem for maskine A?

For de efterfølgende spørgsmål inddrages også andre graveopgaver, hvorfor der nu
er behov for at anskaffe mere end én maskine.
SPØRGSMÅL 3

Hvis Arkil forventer at skulle opgrave 350.000 m3/år, hvilke maskiner vil du da
foreslå, at Arkil indkøber?
Det antages nu, at Arkil skal udføre en ny motorvejsentreprise, hvor der skal opgraves 20.000 m3 jord. Endvidere antages det, at Arkil har ledig kapacitet på såvel en
maskine A som en maskine B.
SPØRGSMÅL 4

Vil du anbefale Arkil at benytte maskine A eller maskine B til løsning af pågældende
opgave?
Det antages nu, at Arkil skal udføre en ny motorvejsentreprise, hvor der det næste
år skal opgraves 275.000 m3 jord. Arkil har ledig kapacitet på to maskiner A og 300
timers ledig kapacitet på en maskine B. Flytning af maskine B til det pågældende
sted vil imidlertid medføre ekstra omkostninger.
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CASE: Arkil A/S
SPØRGSMÅL 5
Hvor store må omkostningerne til flytning af maskine B højst være, hvis det skal
være lønsomt at flytte maskine B til den pågældende opgave?
Se løsninger på side 68.
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Arkil er med til at udvikle
og sætte et solidt aftryk
på fremtidens veje, broer
og byer.
Læs mere på arkil.dk

VI BYGGER
FREMTIDENS
INFRASTRUKTUR

CASE: BANEDANMARK

Investering i
elektrificering af banenettet
Banedanmark er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med
over 2.000 medarbejdere. Banedanmark har ansvaret for det statslige jernbanenet
i Danmark. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men
Banedanmark har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark.
En velfungerende kollektiv transport er afgørende for, at mennesker smidigt kan
komme fra sted til sted. Jernbanen spiller en væsentlig rolle, og en jernbane i god
form sikrer hver dag, at folk kan komme frem, og at samfundet kan hænge sammen.
Derfor gør Banedanmark hver dag og nat, hvad de kan for at gøre jernbanen lidt
bedre i dag, end den var i går.
Hver dag sikres 40.000 ankomster og afgange på de danske stationer. Samlet set
kører 196 millioner passagerer og 8 mio. tons gods hvert år på Banedanmarks skinner. Det stiller ikke alene høje krav til det daglige arbejde, men også til den konstante
udbygning og forbedring af den danske jernbane. Lige nu er Banedanmark ved at
udskifte alle signaler til et topmoderne europæisk signalsystem, som er med til at
sikre flere rettidige tog i fremtiden. Herudover elektrificeres flere strækninger, så
fremtidens tog kan køre mere miljøvenligt.
CASE
Som led i elektrificeringen planlægger Banedanmark at opføre banetransformatorer
på en nybygget station. En transformators primære opgave er at omsætte vekselstrøm ved én spænding og strømstyrke til vekselstrøm ved en anden spænding og
strømstyrke. Dette opnås ved at have forskellige antal vindinger i hhv. primær og
sekundærviklingen.

I en transformator er der et tomgangstab og et driftstab. Tomgangstabet er uafhængigt af belastningen og går primært til at tomgangsmagnetisere transformeren.
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Læs mere om job- og
karrieremuligheder på
bane.dk/job
SPÆNDENDE OPGAVER OG MASSER AF ANSVAR:

Vær med til at skabe
fremtidens jernbane
I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi
den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau,
samarbejde på tværs af fagområder og gode
udviklingsmuligheder.

Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen
til fremtidens behov, til gavn for passager- og
godstransporten.

Alt dette kan du læse meget mere om på vores
hjemmeside, bane.dk.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler
jernbanen gennem store projekter som f.eks.
Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet,
Den nye bane København-Ringsted og andre store
anlægsprojekter.

CASE: Banedanmark
Driftstabet i en transformer er direkte afhængigt af belastningen og skyldes primært elektriske tab i vindingerne og dynamiske tab i magnetiseringen.
Til den nybyggede station skal Banedanmark vælge mellem to typer af transformatorer, A og B. Data for disse er anført i tabel 1.
Type A

Type B

Pris (mio. kr.)

2,5

3,1

Levetid (år)

40

40

0

0

300

450

1.400

1.100

Scrapværdi (kr.)
Tomgangstab (MWh/år)
Driftstab (MWh/år)

Tabel 1: Data for de to transformatortyper.

Prisen på el er ansat til 0,40 kr./kWh, og kalkulationsrenten er ansat til 5% p.a.
SPØRGSMÅL 1

Hvilken af de to typer vil du anbefale Banedanmark at anskaffe?
SPØRGSMÅL 2
Hvilken værdi skulle kalkulationsrenten have, hvis de to investeringer skulle være
lige attraktive?
SPØRGSMÅL 3
Skitser grafer for nutidsværdien, N, af de to investeringer som funktion af kalkulationsrentefoden, i. Kan svaret på spørgsmål 2 ses ud fra forløbet af de to grafer?

Antag, at du ud fra besvarelsen af spørgsmål 1 foreslår Banedanmark at vælge type
B. Det er til denne type muligt for 0,6 mio. kr. at tilkøbe en kortslutningstest, hvorved levetiden forøges med 10%, dvs. fra 40 til 44 år.
SPØRGSMÅL 4
Vil du anbefale Banedanmark at tilkøbe kortslutningstesten?
Se løsninger på side 71.
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CASE: COWI A/S

Successiv kalkulation
COWI er en international rådgivningsvirksomhed, der skaber sammenhængende,
bæredygtige løsninger inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi. Med
mere end 12.000 konstant igangværende projekter – over byggeri og infrastruktur til miljø- og vandudfordringer, energi- og industriopgaver samt planlægningog
arkitektur - og 90 års erfaring i rådgivningsbranchen er COWI førende inden for sit
felt.
Omkring 7.200 medarbejdere er fordelt på hovedkontoret i Lyngby, datterselskaber
og projektkontorer i Nordamerika, Asien, Afrika, Mellemøsten og Europa. I 2019
udgjorde årsomsætningen 6.623 millioner kr.
Opgaven her tager udgangspunkt i et af COWIs igangværende danske projekter,
hvor COWI skal rådgive en kommune i forbindelse med byudvikling af at nyt boligområde. COWI er teknisk bygherrerådgiver og skal beregne, hvilke omkostninger
kommunen forventes at få, når området skal byggemodnes. Omkostningerne omfatter
den nødvendige infrastruktur, herunder ledninger, veje, stier, grønne områder m.v.
De samlede omkostninger til gennemførelse af projektet er beregnet til at være
omkring 80 mio. kr. Der er imidlertid en vis usikkerhed om, hvor lang tid det vil
tage at gennemføre nogle af aktiviteterne, og dermed en usikkerhed om de samlede
omkostninger ved gennemførelse af projektet. Usikkerheden beror på, at kendskabet
til områdets geotekniske forhold er begrænset, og at der stadigt er en vis usikkerhed
omkring, hvordan området skal udvikles – herunder håndtering af bløde trafikanter,
klimatilpasningstiltag og usikkerhed om, hvor attraktivt byggegrundene er på det
aktuelle boligmarked.
En systematisk metode til reduktion af usikkerhederne på omkostningerne til gennemførelse af et projekt er successiv kalkulation. Den principielle fremgangsmåde i
denne kalkulationsmetode er:
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CASE: Cowi A/S
1. Det samlede projekt opdeles i aktiviteter.
2. F
 or hver aktivitet, xi, skønnes et minimalt (ai), et mest sandsynligt (bi) og et
maksimalt omkostningsforbrug (ci).
3. D
 et antages, at aktiviteternes omkostningsforbrug kan beskrives ved en Erlang
funktion med en bestemt skævhed. Middelværdi, mi, og spredning, si, for omkostningerne pr. aktivitet beregnes så ud fra:
				
mi = (ai + 3 ∙ bi + ci)/5
				
si = (ci - ai)/5
4. D
 et antages, at aktiviteterne er stokastisk uafhængige, og fordelingsfunktionen
for de samlede projektomkostninger antages at være en normalfordeling. Jo flere
aktiviteter, der opdeles i, desto mere tilnærmes en normalfordeling. Middelværdi,
m, og spredning, s, for de samlede projektomkostninger kan da beregnes ud fra:
				
m = ∑ mi
				
s2 = ∑ si2
5. H
 vis spredningen, s, vurderes at være for stor, så gås tilbage til pkt. 1, idet der
foretages en opdeling i delaktiviteter af den aktivitet, der nu bidrager mest til
størrelsen af s (usikkerheden).
Det forudsættes, at COWI nu har gennemført kalkulationsmetodens pkt. 1 og 2,
hvorved projektet er blevet opdelt i hovedaktiviteter. For at forenkle regnearbejdet i denne opgave illustreres metoden i det efterfølgende kun med en opdeling af
projektet i 4 hovedaktiviteter, hvor der ved den praktiske anvendelse bør opdeles i
betydelig flere aktiviteter, jf. metodens pkt.4.
Minimalt (a)

Mest sandsynligt (b)

Maksimalt (c)

Veje og pladser

-10%

32.000

+20%

Ledninger

-10%

13.000

+25%

Klimasikring

-5%

8.000

+50%

Løn+rådgiver

-10%

24.000

+25%

Tabel 1: Projektet opdelt i 4 hovedaktiviteter med en skønnet omkostning for hver hovedaktivitet. Beløb er i 1.000 kr.

SPØRGSMÅL 1

Er det mon tilfældigt, at det for de anførte hovedaktiviteter gælder, at forskellen
mellem den maksimale og den mest sandsynlige (c - b) er noget større end forskellen
mellem den mest sandsynlige og den minimale (b - a)?
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CASE: Cowi A/S
SPØRGSMÅL 2
Hvad er – ud fra den anførte opdeling i hovedaktiviteter med tilhørende omkostningsskøn – middelværdi og spredning for de samlede projektomkostninger?

Princippet i successiv kalkulation er nu, jf. pkt. 5 i fremgangsmåden, at man kan
søge at reducere den samlede usikkerhed ved at reducere usikkerheden på de aktiviteter, der bidrager mest til den samlede usikkerhed. Dette gøres ved at opdele disse
aktiviteter i delaktiviteter. Ud fra løsningen på spørgsmål 2 ses, at omkostningerne
vedrørende ”Veje og pladser” har den største spredning – og dermed bidrager mest
til den samlede usikkerhed. Denne aktivitet kan så opdeles i delaktiviteter med
henblik på at få en mere sikker vurdering. Dette er her ført til følgende opdeling i
delaktiviteter:
Minimalt (a)

Mest sandsynligt (b)

Maksimalt (c)

Anlæg af vejkasse*)

-5%

9.060

+20%

Færdiggørelse af veje*)

-5%

9.720

+20%

-10%

13.300

+30%

Anlæg af kryds

Tabel 2: Hovedaktiviteten ”Veje og pladser” er her opdelt i 3 underaktiviteter med tilhørende
omkostningsskøn. Beløb i 1.000 kr.
*) Ved byggemodningsarbejder etableres i år 1 kun vejkassen (inkl. vejafvanding m.v.) op til
det første asfaltlag. Derefter gennemføres byggeriet på de enkelte byggefelter i 2-3 år. Når alle
byggeri-arbejder er afsluttede, færdiggøres vejene, dvs. at der etableres de sidste lag asfalt,
kantsten, fortov, belysning osv.

SPØRGSMÅL 3

Hvad er nu – ud fra denne opdeling – middelværdi og spredning for de samlede
projektomkostninger?
Af løsningen på spørgsmål 3 ses, at aktiviteten ”Løn+rådgiver” nu er den aktivitet,
der bidrager mest til usikkerheden, hvorfor det i praksis kunne være relevant at
forsætte den successive kalkulation ved at opdele denne aktivitet i delaktiviteter.
Det forudsættes for næste spørgsmål, at den middelværdi og spredning, der er
beregnet under spørgsmål 3, er baseret på, at der er opdelt så mange aktiviteter, at
fordelingsfunktionen for de samlede projektomkostninger kan antages at være en
normalfordeling. På denne baggrund ønsker COWI at få besvaret spørgsmål 4.
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CASE: Cowi A/S
SPØRGSMÅL 4
Hvad er – på grundlag af resultaterne fra spørgsmål 3 – sandsynligheden for, at de
faktiske projektomkostninger ikke vil overstige 83,0 mio. kr.?
Hvad er det symmetriske interval omkring den beregnede middelværdi, hvori der
vil være 90%’s sandsynlighed for, at projektomkostningerne vil komme til at ligge?
Se løsninger på side 74.
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“Jeg var spændt og nervøs, da jeg trådte
ind ad døren. Men mine første 100 dage
i COWI har været fantastiske! Som en
del af vores Highways & Airports-afdeling
har jeg allerede været med på flere
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POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber
værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores
360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange
forskellige vinkler for at skabe sammenhængende
løsninger for vores kunder.

CASE: H. LUNDBECK A/S

Insourcing – muliggjort ved reduktion af produktionsomkostningerne
Lundbeck er en dansk, forskningsbaseret medicinalvirksomhed, der udvikler og
fremstiller produkter til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Lundbeck
er på verdensplan en af de førende virksomheder på dette område.
I år 2019 omsatte virksomheden for 17 milliarder kroner. Lundbeck beskæftiger i
dag ca. 5.500 medarbejdere i 57 lande, hvoraf ca. 1.800 er ansat i Danmark.
Det er ambitionen at være en virksomhed i vækst, finansielt som fagligt. Finansiel
vækst anses som en grundforudsætning for organisationens og medarbejdernes
fortsatte udvikling. For at bringe Lundbeck ind i en ny vækstperiode er det påkrævet, at der også i fremtiden nøje vælges, hvad der bruges penge til. Virksomheden
skal anvende sine ressourcer optimalt for også i de kommende år at fastholde og
udvikle den faglige standard, så Lundbeck vedbliver at være den oplagte arbejdsplads for dygtige medarbejdere.
Tankegangen bag outsourcing er, at virksomheder bør koncentrere sig om at udføre
de opgaver, hvor virksomhedens kernekompetencer udnyttes, medens sekundære
opgaver bør lægges ud til underleverandører, der er specialister i udførelsen af
sådanne opgaver. Specielt fra 1990’erne har mange danske virksomheder i stigende
grad outsourcet deres produktion. Det gjaldt også Lundbeck, der i 2004 var nået op
på, at næsten 70% af færdigvareproduktionen var blevet outsourcet. I 2006 besluttede Lundbeck imidlertid at satse på at udvikle den bedste forsyningskæde inden
for den farmaceutiske industri. Lundbeck igangsatte derfor en række lean-projekter, og det viste sig, at det var muligt at opnå så markante produktivitetsforbedringer, at det blev lønsomt at insource produktionsopgaver, der tidligere var blevet
outsourcet. Denne opgave omhandler to af de gennemførte lean-projekter.
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CASE: H. Lundbeck A/S
Efterfølgende spørgsmål 1 og 2 vedrører nogle overvejelser før starten af et projekt,
der sigtede mod at undersøge, om det ville være lønsomt at ombygge en pakkelinje.
Pågældende pakkelinje var blevet opbygget for 5 år siden, og investeringen i pakkelinjen var da på 20 mio. kr. Pakkelinjen forventes nu at have en restlevetid på 5
år. Med den nuværende produktion pakkes der om året 4 mio. færdigvarepakninger med ampuller. Ampuller er små glasflasker på ca. 3 cm, indeholdende flydende
væske. Ampullerne kan knækkes i toppen, så væsken kan suges op i sprøjter, som
derefter gives som injektion til patienter. Færdigvareproduktionen består i at lægge
ampuller i kartonæsker med indlægssedler. Denne produktion beslaglægger pakkelinjen i de to skift, der arbejdes i. Projektet sigtede mod dels at øge produktiviteten ved færdigvarepakningen med ampuller, dels at ombygge pakkelinjen, så det
ville være muligt at anvende den frigjorte kapacitet til pakning af dråbebeholdere.
Dråbebeholdere er ligeledes glasflasker, indeholdende flydende væske, men dråberne indtages her oralt af patienterne. I dråbebeholderens låg sidder en pipette
til afmåling af dosering. Færdigvareproduktionen består i at påsætte en etiket på
dråbebeholderen, hvorefter dråbebeholderen lægges i en kartonæske med en brugsanvisning. Pakningen af dråbebeholdere blev for nogle år siden outsourcet til en
underleverandør, der pakker 3 mio. dråbebeholdere om året.
Ved den nuværende produktion er OEE1 på pakkelinjen på 40%, men det forventes,
at OEE ved gennemførelse af lean-projektet kan forøges til 60%. Denne forøgelse
skal bl.a. ske gennem forbedringsforslag fra medarbejderne. På pakkelinjen er tiden
til en færdigvarepakning med ampuller 50% større end tiden til pakning af en dråbebeholder.
SPØRGSMÅL 1
Hvis pakkelinjens OEE forøges fra 40% til 60%, hvor stor en del af den outsourcede
pakning af dråbebeholdere ville det så med den frigjorte kapacitet være muligt at
insource?

Det vurderes, at investeringen i den ovennævnte ombygning af pakkelinjen vil være
på 7 mio. kr. Desuden vurderes merproduktionen som følge af forøgelsen af OEE at
ville forøge omkostningerne til drift og vedligehold af pakkelinjen med 1 mio. kr./år.
Betalingen til den underleverandør, som pakningen af dråbebeholdere er outsourcet
til, udgør 1,50 kr./pakning. Transportomkostningerne til og fra underleverandøren
1 OEE (Overall Equipment Effectiveness) udtrykker, hvor mange % det nuværende
output fra produktionen udgør ud af det mulige output ved 100%´s effektivitet.
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CASE: H. Lundbeck A/S
udgør 250.000 kr./år. Hertil kommer, at der yderligere vil være en reduktion på
350.000 kr./år i omkostningerne til transport af færdigvarer, hvis pakningen
insources.
Der anvendes en kalkulationsrente på 10% p.a.
SPØRGSMÅL 2
Vil du anbefale, at Lundbeck gennemfører ombygningen af pakkelinjen, eller at
Lundbeck fortsætter med kun at producere færdigvarepakninger af ampuller på
pakkelinjen?

Efterfølgende spørgsmål 3, 4 og 5 omhandler en anden af Lundbecks pakkelinjer. På
denne var det i 2005 muligt at pakke ca. 40 mio. blisterkort. Produktionens størrelse opgøres her i antal blisterkort – og ikke i antal færdigvarepakninger – idet en
færdigvarepakning her kan indeholde fra 1 til 10 blisterkort. Omkostningerne er
opgjort til:
• Faste omkostninger på pakkelinjen = 3,0 mio. kr./år
• Lønomkostninger = 1,5 mio. kr./år
• Variable omkostninger = 750 kr. pr. 10.000 blisterkort
Det var overvejet at outsource pakningen til en underleverandør, der ville udføre
pakningen for 1.500 kr. pr. 10.000 blisterkort. Hertil ville komme udgifter til transport og administration på 500.000 kr./år.
SPØRGSMÅL 3
Ville det være lønsomt at outsource pakningen til pågældende underleverandør?

Inden beslutningen om outsourcing blev truffet, gennemførte Lundbeck et projekt,
der skulle klarlægge, om produktiviteten på Lundbecks pakkelinje kunne forøges så
meget, at ville være lønsomt for Lundbeck fortsat selv at udføre pakningen. På linjen
blev der pakket 20 forskellige produkter, og projektet havde specielt fokus på at
reducere omstillingstiderne, og her blev tankegangen og fremgangsmåden i SMED2
anvendt.
Det antages, at de faste omkostninger på pakkelinjen ikke vil ændres som følge af
den stigende produktion. Lønomkostningerne antages ligeledes at være uændrede,
idet arbejdstiden ikke ændres.
2 SMED (Single Minute Exchange of Dies), der er udviklet af japaneren Shiego
Shingo, sigter mod, at alle omstillinger skal kunne foretages på under 10 minutter.
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CASE: H. Lundbeck A/S
SPØRGSMÅL 4
Hvor mange blisterkort skal det årligt være muligt at pakke på linjen, hvis det skal
være lønsomt for Lundbeck selv at udføre pakningen?

På baggrund af ovenstående besluttede Lundbeck at fortsætte med selv at udføre
pakningen, og der blev gennemført en række forskellige lean-projekter med henblik på at forøge pakkelinjens kapacitet. Disse projekter førte til meget markante
produktivitetsforbedringer, hvilket fremgår af skema 1, der viser den gennemførte
produktion i perioden 2005 - 2011.
År
Produktion

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40,0

45,9

49,7

60,5

70,0

84,0

92,2

Skema 1: Årlig produktion (antal mio. pakkede blisterkort) i perioden 2005-2011.

SPØRGSMÅL 5

Hvad er ved udgangen af år 2011 kapitalværdien af, at Lundbeck i perioden 20052011 selv udførte pakningen frem for at outsource den til underleverandøren? Er
denne kapitalværdi et udtryk for den gevinst, Lundbeck har opnået gennem projektet?
Se løsninger på side 77.
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CASE: HALDOR TOPSØE A/S

Økonomiske vurderinger 			
omkring et nyt produkt
Haldor Topsøe A/S er førende inden for heterogen katalyse og leverer katalysatorer
og procesdesign til bl.a. olieraffinaderier og til miljørigtige energiprocesser samt
udnyttelse af biomasse, nye typer batterier og nye måder at opbevare energi på. Miljøet spiller en væsentlig rolle i virksomhedens forskning og produktion, og gennem
introduktion af nye teknologier understøtter Topsøe en mere bæredygtig udnyttelse
af verdens ressourcer. Omkring 2.300 medarbejdere er fordelt på hovedkontoret i
Lyngby, datterselskaber og repræsentationskontorer i USA, Rusland, Indien, Kina,
Bahrain, Argentina, Malaysia og Canada samt på produktionsanlæg i Frederikssund
og Houston, USA. I 2019 udgjorde årsomsætningen 5.931 millioner kr.
Gennem det seneste årti har Haldor Topsøes salg af procesteknologi og katalysatorer
til olieraffinaderier været kraftigt stigende. Det skyldes bl.a. en strategisk satsning
på udvikling af katalysatorer til fremstilling af brændstof med ultralavt svovlindhold (ULSD – Ultra Low Sulphur Diesel) samt en global tendens til en miljølovgivning, der skærper kravene til det tilladelige svovlindhold.
Topsøe har udviklet og leveret katalysatorer til olieraffinaderier over hele verden.
Katalysatorerne, der kaldes ”TK-serien”, bruges til rensning af olie og i fremstillingen af raffinaderiernes produkter – primært benzin, petroleum, diesel, fyringsolie
og asfalt. Desuden fremstilles også råstoffer til en række andre produkter. Af råolie
kan der fremstilles mere end 2.000 forskellige produkter.
For at raffinaderiernes produkter overholder miljøkravene, skal f.eks. benzin og
diesel renses for bl.a. svovlforbindelser og nitrogen. Dette gøres ved at blande produkterne med brint og lede dem gennem beholdere, der indeholder TK-katalysatorer. Katalysatorerne får de forskellige forbindelser i olien til at reagere med brint, så
man opnår det ønskede produkt.
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CASE: haldor Topsøe A/S
Efter adskillige års forskningsarbejde er det lykkedes Topsøe at udvikle en ny katalysator, TK-ny, der er endnu mere effektiv end den tidligere katalysator, TK. Under
den del af processen, hvor katalysatoren er relevant, udvindes der et halvforarbejdet
produkt, LCO (Light Cycle Oil), der er vigtigt ved fremstillingen af ULSD. Ved anvendelse af TK-ny kan mængden af LCO forøges fra 25,0% til 29,2% af den oliemængde,
der tilgår katalysatoren. Merværdien ved fremstilling af LCO er sat til at udgøre 60
kr. pr. tønde.
Udgangspunktet for de efterfølgende beregninger er et raffinaderi, der bearbejder
30.000 tønder olie i døgnet, og som producerer i 365 døgn om året. Ved en produktion af denne størrelse skal der anvendes 110 tons katalysator. Efter 2,5 år skal
katalysatoren udskiftes.
Før Topsøe kan forsøge at sælge TK-ny til raffinaderiet, må der naturligvis fastlægges en salgspris. En udbredt metode er at lægge et bestemt dækningsbidrag til
de variable fremstillingsomkostninger. I en forskningsintensiv virksomhed som
Topsøe er denne metode ikke velegnet, idet de variable fremstillingsomkostninger er
relativt små, mens der til gengæld har været betydelige udviklingsomkostninger. At
fastlægge prisen ud fra udviklingsomkostningerne er heller ikke økonomisk rationelt, idet allerede afholdte omkostninger (SUNK COST) jo aldrig bør have indflydelse
på fremtidige beslutninger.
En fornemmelse af, hvad der vil være en øvre grænse for prisen, kan fås ud fra
en vurdering af produktets nytteværdi for kunden: EVC (Economic Value for the
Customer).
SPØRGSMÅL 1
Hvis raffinaderiet hidtil har anvendt TK, hvad er da den absolut højeste merpris på
TK-ny, som raffinaderiet må forventes at ville acceptere?

Udviklingen af TK-ny har taget 3 år, og omkostningerne hertil er opgjort til 3,5 mio.
kr. pr. år.
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CASE: haldor Topsøe A/S
Prisen på TK-ny er nu fastlagt, og på den baggrund forventes salget af TK-ny i de
kommende 5 år at blive:
År 1: 400 tons
År 2: 700 tons
År 3: 2.400 tons
År 4: 3.800 tons
År 5: 4.200 tons
For de kommende 5 år er markedsføringsomkostningerne for TK-ny planlagt til
200.000 kr./år. Antag, at dækningsbidraget på TK-ny ved den fastlagte salgspris
er på 30.000 kr./ton. Antag endvidere, at Topsøe anvender en kalkulationsrente på
20% p.a.
Et problem ved vurdering af lønsomheden ved udvikling af ny teknologi (her
TK-ny), der erstatter en eksisterende teknologi (her TK), er, at vurderingen må baseres på forudsætninger om, hvad der ville være sket, hvis den nye teknologi ikke var
blevet udviklet.
SPØRGSMÅL 2

Hvad er tilbagebetalingstiden for udviklingsprojektet for TK-ny, hvis det antages, at
det ikke ville have været muligt at afsætte TK i årene 1-5?
Ved markedsføringen af TK-ny må det forventes, at Topsøe får nye kunder, som
hidtil har anvendt konkurrerende produkter. I så fald vil TK-ny for Topsøe bidrage
til en forøget afsætning af katalysatorer. Men da TK-ny erstatter TK, så forventes
det, at eksisterende kunder, jf. spørgsmål 1, vil skifte over fra TK til TK-ny. I disse
tilfælde vil bidraget fra TK-ny kun være mer-dækningsbidraget i forhold til TK.
SPØRGSMÅL 3

Hvis det antages, at TK-ny slet ikke bidrager til en forøget afsætning, men alene
erstatter et tilsvarende salg af TK, som kunne være opnået gennem de 5 år, hvad skal
mer-dækningsbidraget på TK-ny så være, hvis projektets tilbagebetalingstid skal
være på 3 år?
Se løsninger på side 80.
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CASE: HOFOR A/S

Fjernkøling
Hver dag er mere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet afhængige af
HOFOR, som sørger for rent drikkevand i hanen, afledning af spilde- og regnvand,
varme i radiatoren og gas på komfuret. Derudover forsyner HOFOR store ejendomme med fjernkøling, rejser vindmøller og etablerer solcelleparker, som en del af
Københavns Kommunes mål om at blive en C02-neutral hovedstad.
HOFOR vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. Det betyder, at HOFOR renoverer, udvikler og bygger nyt, så der kan leveres
grønne, sikre og billige forsyningsløsninger til kunderne - både nu og i fremtiden.
Fjernkøling er – som nævnt – et af de områder, som HOFOR arbejder med. Fjernkøling fungerer - ligesom fjernvarme - ved, at der fra centrale anlæg cirkuleres vand
gennem et ledningsnet ud til kunder i et byområde. Modsat fjernvarmesystemet,
sender fjernkølesystemet koldt vand ud til kunderne.
I København er det HOFOR, der står for leveringen af både fjernvarme og fjernkøling. Hvor førstnævnte er forsyning på vilkår om hvile-i-sig-selv, drives fjernkølingsforretningen på almindelige, kommercielle vilkår. I et land som Danmark, der
er beliggende på de nordligere breddegrader, giver stor fokus på varmeforsyning
god mening. Men efterspørgslen efter køling er stigende, og HOFOR har, siden man
begyndte at tilbyde fjernkøling, oplevet en støt tilgang af kunder.
HOFORs første fjernkølingscentral blev i 2010 sat i drift i et nedlagt kraftværk i
Adelgade tæt ved Kongens Nytorv, og siden er der kommet to anlæg mere til: Et i
Tietgensgade over for Tivoli og et i Ørestad. På tegnebordet er derudover en udvidelse af kapaciteten med en ny kølecentral i Nordhavn.
De to kølecentraler i hhv. Adelgade og Tietgensgade anvender havvand fra Københavns Havn til køling. En stor del af året, hvor vandet i havnen er tilstrækkeligt
koldt, producerer HOFOR kølingen næsten CO2-frit vha. varmevekslere, der overfø-
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CASE: hofor a/S
rer varmen fra vandet i distributionsnettet til det koldere havvand. Distributionen
af vand ud til kunderne sker ved brug af eldrevne pumper og dette medfører dog et
vist elforbrug.
I bygninger er der kølebehov i forbindelse med såvel industrielle processer som med
indeklimaet. Behovet for sidstnævnte er påvirket som følge af skærpede isoleringskrav og stigende brug af elektroniske hjælpemidler.
Fjernkøling kan dække kølebehovet i kontorbygninger, hoteller, stormagasiner,
arkiver, forskningsinstitutioner m.m., hvor køling traditionelt har været udført ved
brug af eldrevne kølekompressorer, der bortkøler varmen med udeluften.
Den efterfølgende opgave tager udgangspunkt i en fiktiv virksomhed, som har til
huse i en større kontorbygning. Bygningen køles på nuværende tidspunkt ved hjælp
af eldrevne kølekompressorer og der overvejes fjernkøling som alternativ. I virkeligheden er problemstillingen ret kompliceret, bl.a. fordi kølebehovet varierer gennem
døgnet og over året.
Da formålet med denne opgave ikke er at analysere en konkret situation, men at
belyse principielle tekniske og økonomiske problemer i forbindelse med fjernkøling,
tages der udgangspunkt i meget forenklede data. Det forudsættes, at kølebehovet i
kontorbygningen er 3 MW, og at kølebehovet gennem hele året er konstant pr. time.
Kølebehovet dækkes på nuværende tidspunkt ved flere decentrale eldrevne kølekompressorer, der har en effektfaktor/virkningsgrad (= forholdet mellem køling og
elforbrug) på 3. Prisen på el er anslået til 0,80 kr./kWh.
SPØRGSMÅL 1
Hvad er de årlige omkostninger til el?

Hvis kølebehovet skal dækkes ved fjernkøling, så forudsættes det her forenklet,
at dette sker ved tilførsel af cirkulationsvand på 10 0C. Vandets varmekapacitet
(varmefylde) ansættes til 4,180 kJ/(kg · 0C). Da 1 kWh = 3.600 kJ, og da vands massefylde, ρ, her forenklet antages at være 1.000 kg/m3, så er energiforbruget, E, ved at
opvarme 1 m3 vand 1 grad:
E = 4,180 (kJ/(kg · 0C)) · 1.000 (kg/m³) · 1/3.600 (kWh/kJ) = 1,161 kWh/(m³ · 0C)
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CASE: hofor a/S
Afkølingen foregår gennem en varmeveksler. For at forenkle beregningerne antages
det her, at virkningsgraden for varmeveksleren er 100%, dvs. at der ikke er noget
energitab. Det forudsættes, at kølebehovet er konstant døgnet rundt gennem alle
årets 365 dage.
SPØRGSMÅL 2

Hvis temperaturen på det indgående cirkulationsvand gennem køleprocessen
hæves fra 10 til 20 0C, hvor meget cirkulationsvand skal der så tilføres kontorbygningen pr. dag for at dække kølebehovet?
Ved overgang til fjernkøling bliver kølebehovet dækket, men samtidigt reduceres en
række andre omkostninger. Omkostningerne til reparation og vedligehold forventes
således i denne case reduceret med 1,5 mio. kr./år. Endvidere forventes lønomkostningerne reduceret med 300.000 kr./år. Desuden forventes frigjort 50 m², og værdien heraf er ansat til 20.000 kr./måned.
SPØRGSMÅL 3
Hvad må prisen pr. tilført m³ cirkulationsvand højst være, hvis det skal være økonomisk fordelagtigt for kontorbygningen at gå over til fjernkøling?

I det ovenstående er der set bort fra, hvad der allerede er investeret i kølekompressorer.
SPØRGSMÅL 4

Hvad er forudsætningerne eller begrundelserne for, at det kan være relevant at se
bort fra investeringerne i kølekompressorerne?
Det antages nu, at de nuværende eldrevne kølekompressorer om 5 år skal udskiftes,
hvilket til den tid vil kræve en investering på 12 mio. kr. Levetiden af de nye kølekompressorer er ansat til 15 år, og der anvendes en kalkulationsrente på 8% p.a. Alle
tidligere nævnte beløb er i faste priser.
SPØRGSMÅL 5
Hvis de tidligere beregninger først udføres om 5 år, hvor der er behov for investering i nye kølekompressorer, så skal denne investering på 12 mio. kr. inddrages.
Hvad bliver så svaret på spørgsmål 3?
Se løsninger på side 83.
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CASE: LINDAB VENTILATION A/S

Valg af ventilationsløsning
Lindab er en international koncern, som har et mål om at forbedre indeklimaet og
forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Produkterne er oftest designet i stål
og omfatter tag- og facadebeklædning, porte, tagrender og ventilationsløsninger.
Netop stål er et af de få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange,
uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip og et mindre
energispild. Denne tankegang er en naturlig del af Lindabs filosofi ”Good Thinking”,
som også omfatter tre kerneværdier med særligt fokus på at skabe succes hos kunderne.
Produktområderne inden for ventilation er kanalsystemer og tilbehør, tekniske
ventilationsprodukter og systemløsninger. Lindab tilbyder software til design samt
beregnings- og planlægningsprogrammer til komplette løsninger inden for ventilation og indeklima.
Historie
Lindab er grundlagt af Lage Lindh i 1959 i Sverige. I dag er virksomheden repræsenteret 125 steder i 32 lande, herunder i Danmark. Lindab har sit danske hovedkontor
i Haderslev og beskæftiger mere end 500 medarbejdere fordelt i flere afdelinger i
Danmark.
Forskellige ventilationsløsninger
I mange år har man benyttet en løsning, hvor der i armaturerne er monteret spjæld
til regulering af luftmængden. For at fungere kræver denne delvis statiske løsning,
at der holdes et konstant tryk i kanalsystemet (CAV).
Da energiforbrug til ventilation udgør en relativ stor del af det samlede energiforbrug i en moderne bygning, så er det vigtigt af optimere driftsomkostningerne mest
muligt. For at reducere energiforbruget, installeres der i dag stort set kun anlæg med
variabel luftmængde (VAV), og ofte så der kun ventileres efter det aktuelle behov i
bygningen (DCV).
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Lindab har udviklet en styring, som kaldes Lindab-Pascal, hvor luftmængden reguleres via trykfordelingsbokse med motoriseret reguleringsspjæld, der er monteret
over et passivt armatur. Lindab-Pascal løsningen er dynamisk og afhænger ikke af
et bestemt fortryk i kanalen og er derfor mere præcis og mere lydsvag.
Styringen registrerer stillingerne på samtlige spjæld i bygningen og regulerer ventilationen, så der ved det lavest mulige tryk kun kommer lige nøjagtigt den ønskede
luftmængde ud til det – til enhver tid – mest kritiske armatur. Dette betyder, at
trykket i ventilationssystemet kan mindskes betydeligt i forhold til tidligere løsninger, og da energiforbruget er i anden potens af trykket, opnås en stor besparelse af
energi til drift.
Ud over optimal styring af ventilationen har systemet en del fordele, f.eks. at alle
spjæld én gang i døgnet automatisk kontrolleres for korrekt funktion. Der gives
alarm, hvis et spjæld ikke fungerer, og der kan tilkaldes en tekniker for udbedring,
så anlægget igen kan komme til at fungere komfort- og energimæssigt optimalt.
Lindab-Pascal giver også mulighed for på en energivenlig måde at nedkøle en bygning til forbedret komfort for brugerne.
Efterfølgende opgave omhandler 3 forskellige ventilationsløsninger:
• Løsning 1: CAV (konstant luftmængde)
• Løsning 2: VAV(1) (behovsstyret luftmængde, trykstyret)
• Løsning 3: VAV(2) (behovsstyret luftmængde, volumenstyret)
De 2 VAV-løsninger giver mulighed for en trinløs regulering af luftmængden i de
enkelte zoner. Man kan således styre ventilationen i de enkelte lokaler, afhængigt
af, hvornår de bruges, men man kan også vha. CO2- og temperaturmålinger regulere
luftmængden afhængigt af, hvor meget lokalerne belastes.
Forskellen mellem VAV(1) og VAV(2) er, at ved VAV (1) sidder reguleringen i armaturet, og for at dette virker, holdes der et konstant tryk i kanalen. Ved VAV (2) sidder
reguleringen i en trykfordelingsboks over armaturet. Her er der ikke krav om et
tryk, som er højere end det, der er nødvendigt for at opnå den ønskede luftmængde.
Dette betyder, at man ved VAV (2) kan ventilere med et mindre tryk, hvilket giver en
besparelse på driften, idet det gælder, at hvis trykket forøges med en faktor f, så vil
energiforbruget blive forøget med faktoren f².
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I tabel 1 er anført data for de 3 løsningsmuligheder til en mindre kontorbygning,
hvor der er behov for 8 armaturer til indblæsning af luft. Da kanalsystem, lyddæmper og aggregat vil være ens for de 3 løsninger, omhandler opgaven kun armaturer
og styring af luftmængden.
CAV
Investering (kr.)

VAV(1)

VAV(2)

11.000

25.500

27.000

Drift af ventilator (kr./år)

3.100

1.200

500

Omkostninger til varme (kr./år)

1.200

300

300

Service og vedligehold (kr./år)

2.500

2.000

2.000

Tabel 1: Data for de 3 løsningsmuligheder med 8 armaturer.

Der er en varmeveksler mellem indblæsning og udsugning, men i kolde perioder er
der behov for opvarmning af den indblæste luft. Da CAV har en konstant luftstrøm,
bliver der her behov for opvarmning af en større luftmængde.
Levetiden af anlæggene er ansat til 25 år, og der anvendes en kalkulationsrente på
10% p.a.
SPØRGSMÅL 1

Hvilken af de 3 løsningsmuligheder ville du ud fra økonomiske overvejelser vælge?
SPØRGSMÅL 2
Hvad er den statiske tilbagebetalingstid i merinvesteringen ved at gå fra løsning 1
til løsning 3, dvs. i differensinvesteringen?

I en ældre bygning er der installeret en CAV-løsning med 8 armaturer. Om 10 år skal
bygningen totalrenoveres, og i den forbindelse skal der installeres et nyt ventilationssystem.
SPØRGSMÅL 3
Vil det kunne betale sig nu at udskifte CAV-systemet med en VAV(2) løsning?
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SPØRGSMÅL 4
Hvor mange år skal der mindst være, til bygningen skal renoveres, for at det vil være
lønsomt at udskifte CAV-løsningen med en VAV(2)-løsning?

Antag, at der foreligger en formodning om, at den økonomiske fordel ved en VAV(2)løsning frem for en VAV(1)-løsning er nogenlunde ligefrem proportional med antallet
af armaturer. For at undersøge dette er der i tabel 2 anført data for en større kontorbygning, hvor der er behov for 60 armaturer.
VAV(1)
Investering (kr.)

VAV(2)

157.000

166.600

Drift af ventilator (kr./år)

9.000

3.900

Omkostninger til varme (kr./år)

2.100

2.100

Service og vedligehold (kr./år)

4.000

4.000

Tabel 2: Data for de 2 VAV-løsninger med 60 armaturer.

SPØRGSMÅL 5
Kan dataene for to løsninger med henholdsvis 8 og 60 armaturer underbygge formodningen om, at den samlede gevinst ved en VAV(2)-løsning frem for en VAV(1) er
nogenlunde ligefrem proportional med antallet af armaturer?
Se løsninger på side 85.
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CASE: SIMCORP A/S

Økonomiske konsekvenser ved
udsættelse af projekter
SimCorp udvikler, sælger og leverer softwareløsninger og serviceydelser til den
internationale finansielle sektor. SimCorp beskæftiger cirka 1.800 medarbejdere
globalt, fordelt på hovedkontoret i København og datterselskaberne i Europa, Nordamerika, Australien og Asien. SimCorp, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, havde i 2019 en omsætning på EUR 454 mio. og et resultat før renter, skat og
afskrivninger på EUR 142 mio.
SimCorps produkt, SimCorp Dimension, er en internationalt anerkendt, komplet
softwareløsning for professionelle kapitalforvaltere – en såkaldt enterprise-løsning,
der understøtter alle kapitalforvaltningsprocessens aktiviteter: Analyse af investeringsmuligheder, ordreafgivelse, ordrestyring, risikoovervågning og -kontrol,
afkastmåling, afstemning, bogføring og rapportering. SimCorp Dimension samler
disse aktiviteter på én systemplatform, hvilket muliggør, at hele kapitalforvalterens
organisation arbejder med konsistente realtidsdata. SimCorp Dimension er en af de
mest omfattende it-standardløsninger af sin art og leveres sammen med tilknyttede
serviceydelser som en totalløsning for kundens kapitalforvaltningsvirksomhed.
SimCorp baserer sin virksomhed på finansiel ekspertise og software knowhow.
Over 90 % af virksomhedens medarbejdere har en akademisk uddannelse, primært
inden for finansiering, økonomi, it eller ingeniørvidenskab. Det høje vidensniveau
inden for finansteori og softwareudvikling, kombineret med solid erfaring og indsigt i kundernes forretningsprocesser, er forudsætningen for, at SimCorp fortsat kan
videreudvikle og tilbyde kunderne konkurrencedygtige løsninger af høj kvalitet.
Softwarevirksomheder er ofte i den situation, hvor der er flere ideer til nye produkter og forbedringer af eksisterende produkter, end der er kapacitet til at gennemføre. Der må derfor prioriteres, og dette kan gøres ud fra forskellige kriterier, f.eks.
strategisk værdi, økonomisk værdi og/eller kundetilfredshed. For at forenkle
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denne opgave, fokuseres i det efterfølgende alene på den økonomiske konsekvens,
og udgangspunktet er, at når der ikke er kapacitet til at gennemføre alle ideer, så
må der prioriteres. SimCorp anvender en agil udviklingsmetode (SAFe), hvor større
initiativer betegnes som Epics. I denne opgave bruges dog betegnelsen ”projekter”.
Til prioritering anvender SimCorp en metode, der kaldes ”Cost of Delay”1. ”Cost of
Delay” kan opgøres som den reduktion i nutidsværdi, der er en følge af, at projekter
udskydes en periode. De efterfølgende 3 spørgsmål omhandler alene projekter, der
udskydes et år.
I tabel 1 er vist et eksempel med tre forskellige projekter, A, B og C. Der er tale om
fiktive projekter, hvor talværdierne ikke refererer til faktiske projekter, men alene
har til formål at illustrere beregningerne. Projekt A og B illustrerer projekter, hvor
der udvikles en ny løsning, som sælges til kunderne. Projekt C illustrerer et projekt,
hvor der ved gennemførelsen opnås en engangsbesparelse for hver kundeprojekt.
ÅR
Projekt A

Projekt B

Projekt C

11
Antal kunder

2

2

3

4

5

6

7

10

20

22

24

26

28

Indbetaling pr. kunde

30

30

30

30

30

30

30

Support og vedligehold

50

120

200

300

320

340

360

1

3

5

7

9

10

10

Indbetaling pr. kunde

200

200

200

200

200

200

200

Support og vedligehold

100

250

430

450

470

490

500

Antal kunder

12

12

12

12

12

12

12

Indbetaling pr. kunde

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

Antal kunder

Support og vedligehold

Tabel 1: Tre projektforslag med angivelse af antal kunder, indbetalinger pr. kunde og SimCorps
omkostninger til support og vedligehold. Beløb er i 1.000 € (K€).

Situationen opfattes her som værende et investeringsproblem, og et investeringsproblem beskrives ved ind- og udbetalinger samt ved de tidspunkter, hvorpå betalingerne finder sted. Desuden skal der være fastsat en kalkulationsrente, så betalingerne kan diskonteres. Nogle beløb er i tabel 1 betegnet som værende omkostninger,
idet denne betegnelse ofte anvendes i praksis, men ud fra investeringsteoriens
begreber, så er der altså tale om udbetalinger.
For mere information om ”Cost of Delay”, se f.eks. Donald G. Reinertsen ”Principles
of Product Development Flow”.
1
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Udviklingsomkostningerne (investeringsbeløbene) for projekterne A, B og C er
henholdsvis 1.000.000, 3.000.000 og 500.000 €. Disse antages meget forenklet at
kunne beskrives som udbetalinger på tidspunkt 0, dvs. ved begyndelsen af år 1. Det
antages, at der anvendes en kalkulationsrente på 15% p.a.
SPØRGSMÅL 1

Hvad er nutidsværdien for hvert af de tre projekter?
Det antages nu, at SimCorp kun har kapacitet til at udvikle ét af projekterne, som
så kan leveres til kunder i år 1. De 2 øvrige projekter kan så først udvikles i år 1 og
derfor først leveres til kunder i år 2. Der kunne være to forskellige antagelser om
konsekvensen af denne udskydelse:
Antagelse 1: De to projekter, der må udskydes, vil fortsat have en levetid på 7 år.
Konsekvensen (”Cost of Delay”) er så, at investeringsbeløb og ind- og udbetalingerne
i årene 1 – 7 forskydes med et år.
Antagelse 2: De 2 projekter, der må udskydes, vil fortsat ophøre ved udgangen af år
7. Konsekvensen (”Cost of Delay”) er så, at investeringsbeløb og ind- og udbetalingerne i årene 1 – 6 forskydes et år, samtidigt med at nettobetalingen i år 7 bortfalder.
SPØRGSMÅL 2

Hvad er ”Cost of Delay” for hvert af de tre projekter ud fra antagelse 1?
SPØRGSMÅL 3
Hvad er ”Cost of Delay” for hvert af de tre projekter ud fra antagelse 2?

I det ovenstående er der set på forsinkelser af længere varighed (år). Der er imidlertid også mange situationer, hvor der skal tages stilling til, i hvilken rækkefølge nogle
projekter skal gennemføres, og hvor forsinkelserne er af kortere varighed.
Omkostninger ved ) forsinkelse (kr./uge)

Projektvarighed (uger)

Projekt D

8.000

4

Projekt E

30.000

3

Projekt F

40.000

5

Tabel 2: Omkostninger ved forsinkelse og projektvarighed for 3 projekter.
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SimCorp is always on the lookout for
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CASE: SIMCORP A/S
I tabel 2 er for 3 projekter, D, E og F, anført omkostningerne ved forsinkelse, hvor
forsinkelsen er den tid, der vil gå, før projektet kan leveres til kunden. Omkostningerne kunne være et udtryk for mistet dækningsbidrag. Desuden er i tabel 2 anført
varigheden for gennemførelse af projekterne. Situationen skal forstås på den måde,
at hvis man f.eks. vælger først at gennemføre projekt D, så vil alle 3 projekter få en
forsinkelse på 4 uger. Hvis man derefter f.eks. vælger at gennemføre projekt F, så vil
projekterne E og F begge yderligere få en forsinkelse på 5 uger, osv.
Problemet er nu at fastlægge den rækkefølge, projekterne skal gennemføres i, dvs. at
prioritere projekterne. Der findes en række forskellige prioriteringsmetoder. En ofte
anvendt metode er at prioritere efter den rækkefølge, projekterne er ankommet i.
Denne metode betegnes FIFO, der står for ”First In, First OUT”.
SPØRGSMÅL 4

Hvad er de samlede forsinkelsesomkostninger, hvis projekterne prioriteres efter
FIFO-metoden; dvs. prioriteres i rækkefølgen D, E og F?
FIFO er en heuristik, dvs. en formaliseret fremgangsmåde til at finde en løsning. En
heuristik finder ikke nødvendigvis den optimale løsning, men ”gode” heuristikker
finder nær-optimale løsninger. Heuristikker anvendes inden for mange forskellige områder – herunder til prioritering af arbejdsopgaver. SimCorp anvender her
en heuristik, der prioriterer efter (cost of delay)/varighed, dvs. ud fra økonomiske
betragtninger. Heuristikken/metoden betegnes CD3:
CD3 = (”Cost of Delay”)/(varighed af forsinkelsen)
SPØRGSMÅL 5
Hvad er de samlede forsinkelsesomkostninger, hvis de tre projekter prioriteres ud
fra CD3?
Se løsninger på side 88.
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Levetidsomkostninger på jernbanestrækningen Ringsted – Rødby
Sund & Bælts primære opgave er at drive og vedligeholde de faste forbindelser over
Storebælt og Øresund samt med tiden også Femern Bælt. Nøglestrækninger, der hver
dag er en del af mange danskeres rejse. Alene på Storebæltsforbindelsen kørte der i
2019 13 mio. køretøjer over broen, og den gennemsnitlige døgntrafik var på 36.359
køretøjer. Til sammenligning blev der i 1997, som var det sidste år med færgedrift‚
transporteret ca. 8.200 køretøjer over Storebælt. Togtrafikken har også haft en
mærkbar fordel af den faste forbindelse. I gennemsnit passerede 127 tog hver dag
Storebælt i 2019 mod 40-45 inden broens åbning.
Den daglige trafikale påvirkning af skinner, tunneller og broer stiller krav til effektiv og optimal vedligehold. Helt konkret i forhold til planlægning og organisering,
så trafikken flyder smidigt og sikkert, men i særdeleshed også til prioritering og
optimal frekvens af drift og vedligehold, så man sikrer de mest kosteffektive løsninger og en lang levetid.
F.eks. er Storebæltsforbindelsen designet for en levetid på 100 år, men med den rette
indsats kan man sikre en levetid på langt over 100 år. Det sker bl.a. ved ny digital
teknologi som droner og sensorer, der giver adgang til detaljeret viden og data, så
man mere præcist kan forudsige og optimere tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet, både på eksisterende og på kommende strækninger, som f.eks. Femern Bælt.
Femern Bælt-projektet består ikke kun af en sænketunnel mellem Danmark og
Tyskland. Som et centralt element i projektet skal jernbanen fra Ringsted til Rødby,
ca. 115 km, opgraderes, så der kan køre godstog på strækningen, og så rejsetiden til
Hamborg kan forkortes for persontog. Moderniseringen er i gang, og projektet forventes at koste 9,5 mia.kr (2015-priser). Til den efterfølgende vedligeholdelse skal
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der fastlægges et reinvesteringsbudget, dvs. et budget til løbende udskiftninger, når
levetiden på de enkelte elementer er opbrugt. Efterfølgende opgave bygger på en reel
case, men talværdierne er tilpasset denne opgave.

Materiel
Sporskifte (stk.)

Antal

Reinvestering
(kr. pr. enhed)

Vedligehold (kr./
år pr. enhed)

Forventet
levetid (år)

116

2.500.000

100.000

20

Spor (km)

230

1.000.000

25.000

40

Køreledninger (km)

230

4.000.000

40.000

40

3.000

35.000

100

50

Master til kørestrøm (stk.)

Tabel 1: Data for 4 typer af materiel.

SPØRGSMÅL 1

Hvad er nutidsværdien af de investeringer, der skal foretages inden for de følgende
100 år?
SPØRGSMÅL 2

Hvad er nutidsværdien af de årlige omkostninger til vedligehold for de kommende
100 år?
Tidligere var debatten om offentlige anlægsarbejder oftest fokuseret på størrelsen
af investeringerne. I dag skal der foretages en levetidsomkostningsberegning (LCC:
Life Cycle Cost). Det er netop, hvad der er gjort i spørgsmål 1 og 2, idet der her er
beregnet nutidsværdi af såvel reinvesteringerne som af vedligeholdelsesomkostningerne. Initialinvesteringerne er dog ikke medregnet her.
SPØRGSMÅL 3

Understøtter svarene på spørgsmål 1 og 2, at det er relevant ikke alene at fokusere
på de fremtidige reinvesteringer, men også at inddrage vedligeholdelsesomkostningerne?
Spørgsmål 1 og 2 blev besvaret ved anvendelse af kapitalværdimetoden og ud fra en
tidsperiode på 100 år. Hvis jernbanestrækningen vurderes at skulle nedlægges eller
at skulle totalrenoveres efter 100 år, så vil der naturligvis være en god grund til at
foretage vurderingerne ud fra netop denne tidshorisont. Hvis jernbanestrækningen
imidlertid forventes opretholdt i en i princippet ubegrænset periode, så er det problematisk at anvende kapitalværdimetoden, idet de 4 typer af materiel, der indgår,
ikke har samme levetider. Problemet kan illustreres ud fra spørgsmål 1. Hvis tids-
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perioden var blevet forøget fra 100 år til f.eks. 110 år, så ville der for sporskifter og
master være forekommet en ny reinvestering, medens dette ikke ville være tilfældet
for spor og køreledninger. Dette problem kunne være løst ved f.eks. at anvende en
horisont på 200 år, idet levetiden på dette tidspunkt ville være afsluttet for alle 4
typer af materiel.
Når levetiderne er forskellige, løses problemet oftest ved at anvende annuitetsmetoden i stedet for kapitalværdimetoden, dvs. ved at omskrive reinvesteringer og
vedligeholdelsesomkostninger til konstante annuiteter. Hvis den reinvestering,
der for de 4 typer af materiel foretages ved slutningen af en levetid, medregnes i
pågældende levetid, så vil den annuitet, der beregnes for 1. levetid, gentages sig i de
efterfølgende levetider.
SPØRGSMÅL 4

Hvad er ved anvendelse af annuitetsmetoden summen af de gennemsnitlige årlige
investeringsbeløb og de gennemsnitlige årlige omkostninger til vedligehold?
Efter afslutning af nogle beregninger er det principielt altid en god regel at søge at
kontrollere, om resultaterne nu også ser rimelige ud. ”Kan det nu være rigtigt?”.
SPØRGSMÅL 5
Er der er rimelig overensstemmelse mellem resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 og
resultatet fra spørgsmål 4?
Se løsninger på side 92.
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CASE: VEJDIREKTORATET

Økonomiske overvejelser omkring
Fjordforbindelsen Frederikssund
Vejdirektoratet planlægger og styrer nogle af landets allerstørste infrastrukturprojekter, som er forudsætningen for samfundets fysiske sammenhængskraft og økonomiske vækst. Vejdirektoratet udvikler fremtidens veje og broer, nye miljøvenlige
materialer, ny teknologi til at forudsige trafikmønstre og intelligente trafiksystemer.
Vejdirektoratet har brug for medarbejdere, der kan styre projekter og optimere
processer, så der skabes de bedste resultater for Danmark. Medarbejdere, der kan
kombinere faglig indsigt med ansvarlig forvaltning og politisk forståelse, og som kan
samarbejde med hele transportsektoren, kommuner og trafikanter. Medarbejdere
i Vejdirektoratet har dedikerede kolleger rundt om i landet, og de udveksler viden
internationalt og er parate til at afprøve nye innovative løsninger.
Samarbejdet lægger kimen til et stærkt og kollegialt arbejdsmiljø. Til en karriere med
store muligheder, og hvor indsatsen kan aflæses i bruttonationalproduktet. Hos Vejdirektoratet får medarbejderne et stort ansvar, men også frihed til selv at planlægge
deres arbejdsliv. Vejdirektoratet tænker stort. Ikke mindst når det gælder medarbejderes karriereudvikling.
Fakta om Vejdirektoratet:
• Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række
landeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej.
• Statsvejnettet udgør ca. fem procent af det samlede offentlige vejnet, men næsten
halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet på statsvejnettet.
• Vejdirektoratets arbejde består primært af planlægning, anlæg og drift af veje og
broer samt trafikafvikling og trafikledelse.
• Vejdirektoratet bygger ikke selv veje og broer, men er bygherre, når opgaverne
udbydes i konkurrence og løses af private leverandører og entreprenører.
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CASE: vejdirektoratet
Den efterfølgende opgave tager udgangspunkt i, at Vejdirektoratet er i gang med
at bygge en ny fjordforbindelse, som går over Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred. Anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund blev
vedtaget af Folketinget i december 2014, og der blev afsat 659 mio. kr. på finansloven. Projektet er budgetteret til cirka 2 mia. kr., og differencen skal finansieres af
de kommende brugere af broen. Til optagelse af lån og til drift af betalingsanlægget i
tilbagebetalingsperioden har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet stiftet den
Selvstændige Offentlige Virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV).
Projektet er inddelt i tre entrepriser:
• En hovedentreprise omfattende ca. 1,0 km 4-sporet motortrafikvej mellem
Frederikssundsvej og Marbækvej. Denne vej skal i første omgang fungere som
adgangsvej til brobyggepladsen i den efterfølgende totalentreprise.
• En totalentreprise omfattende ca. 8,4 km motortrafikvej mellem Skibbyvej og
Marbækvej, hvoraf 1,4 km består af en højbro over Roskilde Fjord. Desuden ca. 1
km landevej med tilslutning til Lyngerupvej.
• En hovedentreprise for tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej.
Vejdirektoratet forventer, at der kan åbnes for trafik 1. januar 2020. Broen forventes
at blive benyttet af både tunge og lette køretøjer, men her antages det forenklet, at
trafikken over broen kan beskrives ved, at der i gennemsnit over broen vil passere 13.000 personbiler i døgnet. Endvidere antages det forenklet, at denne trafik er
gældende for 365 døgn om året.
Følgende data er oplyst:
2015: Projektering + arkæologiske undersøgelser:
116 mio. kr.
2016: Projektering + opkøb af arealer + anlægsarbejder:
206 mio. kr.
2017: Projektering + Anlægsarbejde:
515 mio. kr.
2018: Anlægsarbejde:
717 mio. kr.
2019: Anlægsarbejde:
480 mio. kr.
I alt: Totalbudget:
2.034 mio. kr.
I virkeligheden forfalder de anførte beløb gennem årene, men det antages her, at de
årlige beløb forfalder samlet medio årene. Der anvendes en kalkulationsrente på 4%
p.a., og der regnes i faste priser.
På finansloven er der bevilget støtte til projektet med følgende beløb:
2015: 116 mio. kr.
2016: 206 mio. kr.
2017: 125 mio. kr.
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Vi tænker stort
I Vejdirektoratet planlægger og styrer vi
nogle af landets allerstørste infrastrukturprojekter. De er forudsætningen for samfundets fysiske sammenhængskraft og
økonomiske vækst.
Hos os kan du være med til at udvikle fremtidens veje og broer, nye miljøvenlige materialer, ny teknologi til at forudsige trafikmønstre og intelligente trafiksystemer.
Vi har brug for medarbejdere, der kan styre
projekter og optimere processer, så vi skaber de bedste resultater for Danmark.

Medarbejdere der kan kombinere faglig
indsigt med ansvarlig forvaltning og politisk
forståelse, og som er indstillede på at samarbejde med hele transportsektoren, kommuner og trafikanter. Du får dedikerede
kolleger rundt om i landet, du udveksler viden internationalt og er parat til at afprøve
nye innovative løsninger.
Samarbejdet lægger kimen til et stærkt og
kollegialt arbejdsmiljø. Til en karriere med
store muligheder, og hvor indsatsen kan aflæses i bruttonationalproduktet.
Hos os får du både et stort ansvar, men også
frihed til selv at planlægge dit arbejdsliv. Vi
tænker stort. Ikke mindst når det gælder
vores medarbejderes karriereudvikling.

CASE: vejdirektoratet
2018: 212 mio. kr.
Beløbene fra finansloven antages at blive udbetalt medio årene.
SPØRGSMÅL 1

Hvor stort er det beløb, opgjort med udgangen af 2019, som skal forrentes og afdrages gennem bilisternes betaling for at passere broen?
I anlægsloven er anført, at forbindelsen skal være tilbagebetalt senest 40 år efter
åbningen. Gælden pr. 1. januar 2020 kunne derfor finansieres ved optagelse af et
40-årigt annuitetslån med årlige terminer og med en nominel rente på 2% p.a. Lånet
forudsættes optaget til kurs 100, og der ses bort fra stiftelses- og administrationsomkostninger. Det antages, at de samlede årlige omkostninger til drift af SOV-selskabet og af betalingsanlægget er 13 mio. kr., begyndende i åbningsåret.
SPØRGSMÅL 2
Hvad skal prisen for en enkelttur over broen for en personbil mindst være, for at
SOV vil være i stand til at betale ydelserne på annuitetslånet?

I stedet for optagelse af et annuitetslån antages det nu, at der optages et lån til 2%
p.a., og at hele årets overskud anvendes til at forrente og afdrage lånet. Endvidere
antages det, at prisen er sat til 14 kr./tur.
Under disse forudsætninger vil lånet være tilbagebetalt efter ca. 40 år, jf. løsningen
på spørgsmål 2. Imidlertid er der forventninger om, at trafikken vil være stigende,
hvorved lånet hurtigere vil være tilbagebetalt.
SPØRGSMÅL 3
Hvis trafikken antages at ville stige med 0,7% om året, hvor lang tid vil der da gå, før
lånet er tilbagebetalt?

I det ovenstående er det forudsat, at alle bilister betaler samme pris for at passere
broen.
SPØRGSMÅL 4

Kunne det være en økonomisk fordel for SOV at foretage prisdifferentiering, og
hvordan kunne det i givet fald udføres?
Se løsninger på side 95.
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CASE: VELUX A/S

Kalkulationer ved indførelse af ny
teknologi til vinduer
I mere end 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre boliger for mennesker verden over
ved at bringe dagslys og frisk luft gennem taget. VELUX Gruppens produktportefølje
består af ovenlysvinduer og ovenlysmoduler, samt en lang række dekorations- og
solafskærmningsprodukter, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente
fjernbetjeninger. Det er produkter, der bidrager til et sundt indeklima og bæredygtige løsninger – til leg og læring, arbejde og fornøjelse.
Med salgsselskaber og fabrikker i mere end 40 lande arbejder VELUX Gruppen
globalt og har omkring 10.500 medarbejdere verden over. VELUX Gruppen er ejet af
VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.
velux.com.
Ingeniører i VELUX Gruppen arbejder typisk med produktudvikling, produktion,
logistik, test og kvalitet eller i administrative supportfunktioner. Mange udviklingsprojekter løses i samarbejde med kolleger i VELUX Gruppens globale organisation og med danske og udenlandske samarbejdspartnere.
Gennem årene er der udviklet mange forskellige rudevarianter for at kunne tilbyde
kunderne forskellige features som f.eks. bedre isoleringsevne, solbeskyttelse og
lamineret glas. En ny teknologi gør det nu muligt at lægge en coating (belægning) på
ruden, hvilket bevirker, at snavs fra vind og vejr hæfter dårligere, og ruden får en
selvrensende effekt ved regnvejr.
VELUX Gruppens salgsselskaber verden over ser en stor værdi i at kunne tilbyde
denne coating til deres kunder, og undersøgelser har vist, at kunderne er villige til
at betale ekstra for denne feature. Teknisk er det muligt at påføre ruderne denne
coating, hvis der i samarbejde med leverandøren af glasset investeres 10 mio. kr. i
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CASE: velux a/S
nyt udstyr. Denne investering foretages af VELUX Gruppen. Samtidig betyder det
dog, at råvaren til det færdige vindue bliver 15 kr. dyrere. Når ruden med den nye
coating skal monteres i rammen, skal den håndteres mere varsomt, og der kræves
ekstra kvalitetskontrol før og efter denne proces. Dette bevirker, at lønomkostningerne forøges med 12 kr. pr. vindue.
Kalkulation for et almindeligt vindue uden den nye coating
Materialer:

800 kr.

57,1%

Løn:

200 kr.

14,3%

Øvrige omkostninger:

100 kr.

7,1%

40 kr.

2,9%

1.140 kr.

81,4%

100 kr.

7,1%

Markedsføring:

90 kr.

6,4%

Fortjeneste:

70 kr.

5,0%

1.400 kr.

100,0%

Afskrivning og forrentning:
Kostpris:
Salgsomkostninger:

Salgspris:

Salget af vinduer antages at være 200.000 stk. pr. år, og der anvendes en kalkulationsrente på 7% p.a.
SPØRGSMÅL 1

Hvis investeringen i nyt udstyr ønskes forrentet og afskrevet over to år, hvor meget
vil det da forøge posten ”afskrivning og forrentning” i ovenstående kalkulation?
SPØRGSMÅL 2

Hvis VELUX Gruppen fortsat ønsker at have en fortjeneste på 5%, hvor meget skal
salgsprisen på et vindue da forøges som følge af den nye coating?
Ud fra markedsmæssige vurderinger hæver salgsselskaberne prisen for vinduer
med den nye coating med 45 kr. Ud fra besvarelsen af spørgsmål 2 ses, at dette for
VELUX Gruppen vil medføre en reduktion i den procentuelle fortjeneste pr. vindue.
SPØRGSMÅL 3

Kan en reduktion i den procentuelle fortjeneste pr. vindue opfattes som et udtryk
for, at investeringen i den nye teknologi ikke er lønsom?
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The VELUX Group
For more than 75 years, we have created
better living environments for people around
the world; making the most of daylight and
fresh air through the roof. Our product portfolio includes roof windows and modules for
both pitched and flat roofs.
Our company has a global presence with
sales and production activities in more
than 40 countries and employs about
11,000 people worldwide.
At the VELUX Group work is more
than just a job. Our workplace gives
people the chance to grow.

Explore our opportunities
at velux.com/career

CASE: velux a/S
SPØRGSMÅL 4
Beregn lønsomheden af investeringen i den nye teknologi, hvis investeringen skal
forrentes og afdrages over en femårig periode.
SPØRGSMÅL 5
Hvad skal salgsprisen mindst forøges med, for at investeringen over den femårige
periode er lønsom?
Se løsninger på side 99.
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CASE: ØRSTED WIND POWER A/S

Økonomiske vurderinger af en
havvindmøllepark
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted
udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. I 2019 endte
Ørsted som nummer ét på Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest
bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for
sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere
og har hovedsæde i Danmark.
Ørsted skaber værdi ved at give hver enkelt kunde – og samfundet som helhed –
den energi, de har brug for. Det gør Ørsted ved at omdanne naturens ressourcer
til produkter og løsninger, der imødekommer kundernes behov. Ørsteds mål er at
tilbyde pålidelige, energieffektive og konkurrencedygtige løsninger, så Ørsted bliver
kundernes foretrukne leverandør.
Missionen hos Ørsted er at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige og økonomisk bæredygtige. Den fortsatte fremgang afhænger af, at virksomheden er dygtig til at tilpasse sig forandringerne i energisektoren.
Vind er en vigtig del af Europas omstilling til mere ren energi – og potentialet er
stort. Ørsted er den største aktør inden for havvind i dag – mere end én ud af fire
vindmøller i verden er installeret af Ørsted. Virksomheden er verdensførende med
en markedsandel på 30% inden for havvind og har i dag mere end 1.200 møller i
drift. I 2020 vil Ørsted øge sin installerede kapacitet til 7,45 GW og vil have vindparker i USA, Taiwan, og på tværs af Europa i Danmark, Tyskland, Storbritannien og
Nederlandene. Målet er at have installeret 11-12 GW kapacitet i havvind i 2025, som
svarer til 30 millioner menneskers elforbrug.
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CASE: Ørsted Wind Power a/S
Vindmøller opføres i stigende grad på havet, idet der er tre store fordele ved havvindmølleparker frem for landvindmølleparker:
• Det blæser oftere på havet, og vinden er her stærkere end på land. Dette giver
mere energi pr. mølle og mindre tid, hvor møllen ikke producerer.
• På havet er det muligt at bygge større vindmøller end på land. Jo længere vinger
en mølle har, desto mere energi trækkes ud af vinden.
• Flere møller kan placeres sammen, og de kan dermed styres som et kraftværk,
hvilket er fordelagtigt for Ørsted samt for Energinet, der ejer og driver det danske
eltransmissionsnet.
Den efterfølgende opgave omhandler opførelsen af en 500 MW havvindmøllepark.
Fra der træffes beslutning om opførelse af vindmølleparken, til møllerne kan sættes
i drift, går der i gennemsnit 4 år. Tiden bliver brugt på projektering, konstruktion,
indkøb, produktion og opbygning af møllerne. Det tidspunkt, hvor møllerne sættes i drift, betegnes her som tidspunkt 0, og omkostningerne de foregående 4 år har
været:
år -4:
200 mio. kr.
år -3:
500 mio. kr.
år -2: 1.500 mio. kr.
år -1: 2.000 mio. kr.
Efter år 20 forventes det ikke længere at være rentabelt at drive møllerne, hvorfor
de skal fjernes, hvilket forventes at koste 500 mio. kr. Omkostningerne til drift og
vedligehold af møllerne er sat til 800 mio. kr./år for årene 1-20.
Energiproduktionen fra møllerne afhænger naturligvis af vindhastigheden, der hele
tiden kan variere. Ud fra detaljerede målinger af vindhastigheden det pågældende
sted er det beregnet, at vindmølleparken årligt skulle kunne producere 2.300.000
MWh. Oppetiden på møllerne antages imidlertid kun at være på 95%, og desuden
antages det, at der i kabler og transformerstationer er tab af el, så nettoproduktionen
kun bliver på 2.000.000 MWh/år.
Investeringsbeløb henføres til årenes begyndelse, medens indbetalinger henføres til
årenes slutning. Der anvendes en kalkulationsrente, i, på 10% p.a.
SPØRGSMÅL 1
Hvad er – opgjort til tidspunkt 0 – kapitalværdien af investeringerne i de fire år, før
møllerne sættes i drift?
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Let’s create a world
that runs entirely on
green energy

CASE: Ørsted Wind Power a/S
SPØRGSMÅL 2
Hvis el-prisen antages at være konstant gennem de 20 år, hvad skal den så mindst
være, for at investeringen i havvindmølleparken er rentabel?

For landvindmøller antages det oftest – som ovenfor – at levetiden er 20 år. Meget
tyder imidlertid på, at vindmøller har en længere levetid på havet på grund af den
lavere turbulens i vinden over havet.
SPØRGSMÅL 3
Hvis levetiden forøges fra 20 til 25 år, hvad skal el-prisen så mindst være, for at
investeringen i havvindmølleparken er rentabel?

For efterfølgende spørgsmål antages levetiden at være 20 år, men at der efter 20 år
foretages en hovedreparation og en teknologisk opgradering af møllerne, så levetiden forlænges med 10 år. Forudsætningerne bag spørgsmål 1 antages at være
gældende, herunder at det forventes at koste 500 mio. kr., når møllerne skal fjernes,
når driften ophører. Prisen på el i årene 21–30 forventes nu dog kun at være 0,50
kr./kWh.
SPØRGSMÅL 4

Hvis det ved en investering på 1.000 mio. kr. efter 20 år ville være muligt at forøge
møllernes levetid til 30 år, vil en sådan investering da være lønsom?
Se løsninger på side 101.
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LØSNINGER

LØSNING: ARKIL A/S

Anskaffelse contra
anvendelse af kapacitet
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Maskine A:
TOMKA(Q) = 360.000 + (30+100+11∙10 + 300) ∙ Q/120 = 360.000 + 4,50 ∙ Q
VOMKA(Q) = dTOMKA(Q)/dQ = 4,50 ∙ Q
GROMKA(Q) = dVOMKA(Q)/d(Q) = 4,50
Maskine B:
TOMKB(Q) = 400.000 + (50+130+17∙10+300) ∙ Q/200 = 400.000 + 3,25 ∙ Q
VOMKB(Q) = dTOMK(Q)/dQ = 3,25 ∙ Q
GROMKB(Q) = dVOMKB(Q)/dQ = 3,25
LØSNING SPØRGSMÅL 2
Da maskinen endnu ikke er anskaffet, så skal beslutningen træffes ud fra minimering af TOMK(Q).

Af løsningen på spørgsmål 1 ses, at for små værdier af Q er TOMKA(Q) lavest. Ved
stigende værdier af Q bliver forskellen TOMKA(Q) og TOMKB(Q) mindre og mindre,
idet GROMKA(Q) > GROMKB(Q). Den værdi, QE, af Q, hvor de to TOMK bliver ens, kan
findes af:
360.000 + 4,50 ∙ QE = 400.000 + 3,25 ∙ QE
Heraf fås:
QE = 32.000 m3/år.
Der skal derfor opgraves mindst 32.000 m3/år, før Arkil bør anskaffe maskine B.
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løsning: Arkil a/S
LØSNING SPØRGSMÅL 3
Maskinerne er fortsat ikke anskaffet, hvorfor det stadigt gælder om at minimere
TOMK(Q).

På et år kan der for hver af de to maskiner opgraves:
• Maskine A: 120 ∙ 1.200 = 144.000 m3 pr. maskine
• Maskine B: 200 ∙ 1.200 = 240.000 m3 pr. maskine
350.000 m3/år kan derfor opgraves på 2 måder:
• Alternativ 1: 3 stk. maskine A, hvormed kapaciteten = 3 ∙ 144.000 = 432.000 m3/år.
• Alternativ 2: 1 stk. maskine A og 1 stk. maskine B, hvormed kapaciteten =
144.000 + 240.000 = 384.000 m3/år.
Alternativ 1:
TOMK1 = 3 ∙ 360.000 + 4,50 ∙ 350.000 = 1.080.000 + 1.575.000 = 2.655.000 kr./år.
Alternativ 2:
Af løsningen på spørgsmål 1 ses, at omkostningerne bliver mindst, hvis maskine B
udnyttes fuldt ud. Herved opgraves 200 ∙ 1.200 = 240.000 m3/år med maskine B, og
maskine A skal derfor kun opgrave 350.000 - 240.000 = 110.000 m3/år. Herved fås:
TOMK2 = 400.000 + 3,25 ∙ 240.000 + 360.000 + 4,50 ∙ 110.000 kr./år.
TOMK2 = 400.000 + 780.000 + 360.000 + 495.000 = 2.035.000 kr./år.
Arkil bør derfor anskaffe 1 stk. maskine A og 1 stk. maskine B.
LØSNING SPØRGSMÅL 4
Løsningen på spørgsmål 2 viste, at Arkil skulle anskaffe en maskine A, hvis der
årligt skulle opgraves under 32.000 m3 jord. Det var imidlertid i forbindelse med
overvejelser om anskaffelse af maskiner. Maskinerne er nu indkøbt, hvorfor de faste
omkostninger nu ikke påvirkes af beslutningen om, hvordan maskinerne anvendes.
Det drejer sig derfor nu alene om at minimere de variable omkostninger. Opgaven
bør derfor løses ved anvendelse af maskine B, der har de laveste variable omkostninger.
LØSNING SPØRGSMÅL 5

Graveopgaven kan løses på to alternative måder:
I: Ved anvendelse af to maskiner A.
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løsning: Arkil a/S
II: Ved anvendelse af maskine B i 300 timer, og resten opgraves af de to maskiner A.
Igen er udgangspunktet, at maskinerne er anskaffet. Det drejer sig derfor om at
minimere de variable omkostninger.
Alternativ I:
De variable omkostninger = 275.000 ∙ 4,50 = 1.237.500 kr.
Alternativ II:
På 300 timer kan maskine B opgrave 300 ∙ 200 = 60.000 m3.
Idet omkostningerne til flytning af maskine B betegnes x, fås:
De variable omkostninger = x + 3,25 ∙ 60.000 = x + 195.000 kr.
Med maskiner A skal så opgraves 275.000 - 60.000 = 215.000 m3.
De variable omkostninger = 4,50 ∙ 215.000 = 967.500 kr.
Samlede variable omkostninger ved alternativ II: x + 195.000 + 967.500 = x +
1.162.500 kr.
Hvis det skal være lønsomt at flytte maskine B, så skal det gælde, at:
x + 1.162.500 < 1.237.500, dvs.
x < 75.000 kr.
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LØSNING: BANEDANMARK

Investering i
elektrificering af banenettet
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Da levetiderne for de to typer er den samme, kan valget træffes ud fra kriteriet:
Maksimal kapitalværdi.
Summen af tomgangstab og driftstab:
• Type A: 300 + 1.400 = 1.700 MWh/år
• Type B: 450 + 1.100 = 1.550 MWh/år.
Den økonomiske værdi af el-tabene:
• Type A: 1.700 ∙ 1.000 ∙ 0,40 = 680.000 kr./år
• Type B: 1.550 ∙ 1.000 ∙ 0,40 = 620.000 kr./år
Nutidsværdien, NA, af udbetalingerne ved investering i type A er:
NA = -2.500.000 - 680.000 ∙ (1 - 1,05-40)/0,05 = -2.500.000 - 11.668.179 =
-14.168.179 kr.
Nutidsværdien, NB, af udbetalingerne ved investering i type B er:
NB = -3.100.000 - 620.000 ∙ (1 - 1,05-40)/0,05 = -3.100.000 - 10.638.634 =
-13.738.634 kr.
Da type B har den største nutidsværdi (den mindst negative værdi), bør Banedanmark vælge denne type.
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LØSNING SPØRGSMÅL 2
For den værdi, i1 (udtrykt som decimaltal), af kalkulationsrenten, som medfører, at
de to investeringer er lige attraktive, skal det gælde, at:

NA = NB, dvs.
-2.500.000 - 680.000 ∙ (1 - (1 + i1)-40)/i1 = -3.100.000 - 620.000 ∙ (1 - (1 + i1)-40)/i1
eller
600.000 = 60.000 ∙ (1 - (1 + i1)-40)/i1
eller
10 = (1 - (1 + i1)-40)/i1
Heraf fås:
i1 = 0,097, eller 9,7% p.a.
Kontrol:
Hvis kalkulationsrenten er 9,7% p.a., så fås følgende nutidsværdier:
NA,9,7 = -2.500.000 - 680.000 ∙ (1 - 1,097-40)/0,097 = -2.500.000 - 6.837.538 =
-9.337.378 kr.
NB,9,7 = -3.100.000 - 620.000 ∙ (1 - 1,097-40)/0,097 = -3.100.000 - 6.234.227 =
-9.334.226 kr.
Forskellen mellem de to nutidsværdier skyldes, at der ved udregningerne kun er
anvendt én decimal i talværdien for den interne rente.
LØSNING SPØRGSMÅL 3

Hvis kalkulationsrenten = 0% p.a., så fås:
NA,0 = -2,5 - 0,68 ∙ 40 = -29,7 mio. kr.
NB,0 = -3,1 - 0,62 ∙ 40 = -27,9 mio. kr.
Hvis kalkulationsrenten => ∞, så fås følgende grænseværdier for nutidsværdierne:
NA,∞ = -2,5 mio. kr.
NB,∞ = -3,1 mio. kr.
I figur 1 er skitseret forløbet af de to nutidsværdier som funktion af kalkulationsrenten.
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N (mio. kr.)
0
-2,5
-3,1

i1

i (% p.a.)

-9,3
-27,9
-29,7

Figur 1: Nutidsværdien for de to investeringer som funktion af kalkulationsrenten.

Den ved besvarelsen af spørgsmål 2 fundne værdi af i1 kan på figur 1 aflæses, hvor
de to kurver skærer hinanden.
LØSNING SPØRGSMÅL 4

Hvis korttilslutningstesten tilkøbes, så bliver den samlede investering på 3,1 + 0,6
= 3,7 mio. kr., og levetiden forøges til 44 år. Nutidsværdien, NB,T, af udbetalingerne
bliver nu:
NB,T = -3.700.000 + -620.000 ∙ (1 - 1,05-44)/0,05 = -3.700.000 - 10.950.919 =
-14.650.919 kr.
Under besvarelsen af spørgsmål 1 blev NB beregnet til at være -13.738.634 kr. NB er
således større end NB,T, men man kan ikke heraf konkludere, at tilkøb af kortslutningstesten ikke er lønsom. Nutidsværdierne kan nemlig ikke umiddelbart sammenlignes, idet de er udregnet for to investeringer med forskellig levetid. En sammenligning kan opnås, hvis nutidsværdierne omskrives til konstante annuiteter.
aB = -13.738.634 ∙ [0,05/(1 - 1,05-40)] = -800.662 kr./år
aB,T = -14.650.919 ∙ [0,05/(1 - 1,05-44)] = -829.480 kr./år
Da aB > aB,T, så kan det altså ikke betale sig at tilkøbe kortslutningstesten.
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LØSNING: COWI A/S

Successiv kalkulation
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Nej, det er ikke tilfældigt. Det gælder generelt, at et tids- eller omkostningsforbrug
ved gennemførelse af en planlagt aktivitet godt kan blive noget mindre, end det var
forventet. Til gengæld kan det blive meget større, idet der kan opstå en lang række
forskellige uforudsete problemer. En fordeling til beskrivelse af tids- eller omkostningsforbrug for en aktivitet er således sjældent symmetrisk omkring den forventede middelværdi, men typisk højreskæv, jf. at fordelingsfunktionen for aktiviteterne i fremgangsmådens pkt. 3 antages at kunne beskrives ved en Erlang funktion.
LØSNING SPØRGSMÅL 2
I efterfølgende tabel 3 svarer kolonnerne a, b og c til minimalt, mest sandsynligt og
maksimalt omkostningsforbrug. Desuden er der tilføjet tre kolonner:

• d: middelværdi af omkostningsforbrug (mi)
• e: spredning af omkostningsforbrug (si)
• f: varians af omkostningsforbrug (si2)
a

b

c

d

e

f

Veje og pladser

28.800

32.000

38.400

32.640

1.920

3.686.400

Ledninger

11.700

13.000

16.250

13.390

910

828.100

Klimasikring

7.600

8.000

12.000

8.720

880

774.400

Løn+rådgiver

21.600

24.000

30.000

24.720

1.680

2.822.400

Samlet for de 4
aktiviteter

79.470

8.111.300

Tabel 3: Beregnede data for de 4 hovedaktiviteter. Beløb i kolonnerne a-e er i 1.000 kr.
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For det samlede projekt fås:
Middelværdi = m = 79.470.000 kr.
Spredning = s = 8.111.300½ · 1.000 = 2.848.034 kr.
LØSNING SPØRGSMÅL 3
Beregninger som under løsning af spørgsmål 2 fører til talværdierne i tabel 4.
a

b

c

d

e

f

Anlæg af vejkasse

8.607

9.060

10.872

9.332

453

205.209

Færdiggørelse af
veje

9.234

9.720

11.664

10.012

486

236.196

11.970

13.300

17.290

13.832

1.064

1.132.096

Anlæg af kryds
Samlet for de 3
aktiviteter

33.176

1.573.501

Tabel 4: Beregnede data de 3 delaktiviteter, som hovedaktiviteten ”Veje og pladser” er opdelt i.
Beløb i kolonnerne a-e er i 1.000 kr.

Med opdelingen af hovedaktiviteten ”Veje og pladser” i 3 delaktiviteter er middelværdien for denne aktivitet nu beregnet til 33.176.000 kr., hvor den under løsningen
af spørgsmål 2 blev beregnet til at være 33.280.000 kr., dvs. stort set det samme.
Variansen på hovedaktiviteten er nu beregnet til 1.573.501 kkr.2, hvor den under
spørgsmål 2 blev beregnet til 3.686.400 kkr.2. Den samlede varians for projektet er
således blevet reduceret med 3.686.400 - 1.573.501 = 2.112.899 kkr.2, hvorved den
nu er 8.111.300 - 2.112.899 = 5.998.401 kkr.2.
For spredningen på den samlede projektomkostning fås nu:
s = 5.998.401½ · 1.000 = 2.449.163 kr.
Spredningen er dermed reduceret med (2.848.034 - 2.449.163)/2.848.034 · 100 = 14%.
LØSNING SPØRGSMÅL 4

Efter løsning af spørgsmål 3 er middelværdien af aktiviteten ”Veje og pladser” forøget med:
33.176.000 - 32.640.000 = 536.000 kr.
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Den samlede middelværdi, m, for hele projektet er derfor nu:
m = 79.470.000 + 536.000 = 80.006.000 kr.
Forskellen mellem 83.000.000 kr., og middelværdien udgør:
(83.000.000 - 80.006.000)/2.449.163 = 1,22 gange spredningen
I en normalfordeling svarer dette til, at der er 88,9%’s sandsynlighed for, at projektomkostningerne ikke vil overstige 83.000.000 kr.
I en normalfordeling er 90%’s konfidensintervallet afgrænset af ± 1,65 gange spredningen. Der er således 90%’s sandsynlighed for, at omkostningerne kommer til at
ligge i intervallet mellem:
80.006.000 - 1,65 ∙ 2.449.163 = 75.964.881 kr. og 80.006.000 + 1,65 ∙ 2.449.163 =
84.047.119 kr.
PS.: I praksis ville man naturligvis ikke medtage så mange betydende cifre, men det
er gjort her, så den studerende mere præcist kan kontrollere sine udregninger.
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LØSNING: H. LUNDBECK A/S A/S

Insourcing – muliggjort ved reduktion af produktionsomkostningerne
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Der pakkes nu årligt 4 mio. færdigvarepakninger, så hvis OEE forøges fra 40% til
60%, dvs. forøges med 50%, frigøres der kapacitet til pakning af 2 mio. færdigvarepakninger. Da tiden for færdigvarepakning af ampuller er 50% større end tiden
for pakning af dråbebeholdere, ville forøgelsen af OEE altså betyde, at der frigøres
kapacitet til pakning af 3 mio. dråbebeholdere. Hele pakningen af dråbebeholdere
kunne således insources.
LØSNING SPØRGSMÅL 2

Det er oplyst, at investeringen i pakkelinjen for 5 år siden var på 20 mio. kr. Denne
investering er allerede afholdt, hvorved den er ”sunk cost” og dermed uden relevans
for beslutningen om ombygningen af pakkelinjen.
Efterfølgende anvendes en differensbetragtning: Investere i ombygningen frem for
at fortsætte med den nuværende færdigvarepakning af ampuller. Da pakkelinjen i
begge alternativer vil blive anvendt, så kan der i differensbetragtningen ses bort fra
kapitalomkostningerne til pakkelinjen.
Differensinvesteringen i ombygningen udgør 7 mio. kr., og ved denne investering
forøges omkostningerne til drift og vedligehold med 1 mio. kr./år.
Omkostninger til underleverandøren reduceres med 1,5 ∙ 3 = 4,5 mio.kr/år, og
omkostningerne til transport reduceres med 250.000 + 350.000 = 600.000 kr./år ≈
0,6 mio. kr./år
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Omkostningerne reduceres således med -1 + 4,5 + 0,6 = 4,1 mio. kr./år.
Pakkelinjens restlevetid er anført til at være 5 år. Hvis dette antages at være investeringens levetid, fås for investeringens nutidsværdi, N:
N = -7 + 4,1 ∙ (1 - 1,10-5)/0,10 = -7 + 15,5 = 8,5 mio. kr.
Investeringen i ombygningen er således særdeles lønsom.
For investeringens statiske tilbagebetalingstid, TBTs fås:
TBTs = 7/4,1 = 1,7 år.
Investeringen er således meget hurtigt tilbagebetalt.
LØSNING SPØRGSMÅL 3

Omkostningerne ved egenproduktion, Oe, udgør:
Oe = (3 + 1,5) + 750/10.000 ∙ 40 = 7,5 mio. kr./år
Hvis pakningen outsources, bliver omkostningerne, Oo:
Oo = 0,5 + 1.500/10.000 ∙ 40 = 6,5 mio. kr.
Omkostningerne skulle således kunne reduceres med 1 mio. kr./år, hvis pakningen
outsources.
LØSNING SPØRGSMÅL 4

Den produktionsstørrelse, x, hvor omkostningerne ved pakning hos Lundbeck vil
være de samme som omkostningerne ved at outsource pakningen, kan beregnes ud
fra:
4,5 + 750/10.000 ∙ x = 0,5 + 1.500/10.000 ∙ x
Heraf fås x = 53,3 mio. blisterkort pr. år. Produktionen på pakkelinjen skal således
stige med (53,3 - 40)/40 ∙ 100 = 33,3%.
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LØSNING SPØRGSMÅL 5
År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produktion

40,0

45,9

49,7

60,5

70,0

84,0

92,2

Omk. ved outsourcing

6,50

7,39

7,96

9,58

11,50

13,10

14,33

Omk. ved egenproduktion

7,50

7,94

8,23

9,04

9,75

10,80

11,42

-1,00

-0,55

-0,27

0,54

1,75

2,30

2,91

Besparelse ved
egenproduktion

Kapitalværdien af besparelserne, K2011, udgør, opgjort ved udgangen af 2011:
K2011 = -1,00∙1,106 - 0,55∙1,105 - 0,27∙1,104 + 0,54∙1,103 + 1,75∙1,102 + 2,30∙1,10 + 2,91
K2011 = -1,77 - 0,89 - 0,40 + 0,72 + 2,12 + 2,53 + 2,91 = 5.22 mio. kr.
K2011 er ikke et udtryk for den gevinst, Lundbeck har opnået ved gennemførelsen
af lean-projekterne på denne pakkelinje. Lundbeck har jo også haft omkostninger.
Størstedelen af disse omkostninger skyldes, at medarbejderne har brugt tid på projektet. Omkostningerne herved kan være vanskelige at opgøre – ikke mindst fordi
medarbejderne gennem projektet har fået nye kvalifikationer, og leankulturen i
virksomheden er blevet forstærket, hvilket kan danne basis for mange forbedringsprojekter i fremtiden.
PS.: Da K0 udtrykker kapitalværdien ved begyndelsen af år 1, så udtrykker K2011
kapitalværdien ved begyndelsen af år 2012, dvs. ved udgangen af år 2011.
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LØSNING: HALDOR TOPSØE A/S

Økonomiske vurderinger omkring et
nyt produkt
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Den årlige produktion på raffinaderiet udgør:
30.000 · 365 = 10.950.000 tønder.
Ved anvendelse af TK-ny kan den årlige mængde af LCO forøges med:
(0,292 - 0,250) · 10.950.000 = 459.900 tønder.
Merværdien af denne årlige merproduktion af LCO udgør:
60 · 459.900 = 2.759.400 kr.
Da levetiden af katalysatoren er på 2,5 år, så må det forventes, at raffinaderiet højst
vil betale:
2,5 · 2.759.400 = 6.898.500 kr.
for de 110 tons TK-ny, dvs. maksimalt en merpris på TK-ny på:
6.898.500/110 = 62.714 kr./ton TK-ny.
Ved en merpris på 62.714 kr./ton TK-ny vil raffinaderiet – ud fra de anførte forudsætninger – ikke have en økonomisk fordel ved at skifte fra TK til TK-ny. Prisen på
TK-ny må derfor nok fastlægges, så merprisen bliver mindre.
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LØSNING SPØRGSMÅL 2
Hvis udviklingsomkostningerne i hvert af de tre år henføres til pågældende års
slutning, så er kapitalværdien af projektet efter de tre års udviklingstid, dvs. ved
starten af år 1:

K0 = -3,5 - 3,5 · 1,201 - 3,5 · 1,202 = -3,5 - 4,2 - 5,04 = -12,74 mio. kr.
År 1 forventes indtjent et dækningsbidrag på:
DB1 = 400 · 30.000 - 200.000 = 11,8 mio. kr.
Henføres dette til årets slutning, så er kapitalværdien af projektet ved slutningen af
år 1:
K1 = -12,74 · 1,201 + 11,8 = -15,288 + 11,8 = -3,488 mio. kr.
År 2 forventes indtjent et dækningsbidrag på:
DB2 = 700 · 30.000 - 200.000 = 20,8 mio. kr.
Henføres dette til årets slutning, så er kapitalværdien af projektet ved slutningen af
år 2:
K2 = -3,488 · 1,201 + 20,8 = -4,1856 + 20,8 = ca. 16,6 mio. kr.
Det ses således, at projektet med de forventede salgstal allerede i begyndelsen af år
2 er tilbagebetalt, hvis det forudsættes, at det ikke alternativt havde været muligt at
sælge TK.
LØSNING SPØRGSMÅL 3

Under spørgsmål 2 er kapitalværdien af udviklingsomkostningerne beregnet til:
K0 = -12,74 mio. kr.
Benævnes merdækningsbidraget ved TK-ny, x kr./ton, fås for det forventede indtjente dækningsbidrag i de tre første år:
DB1 = 400 · x - 200.000
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DB2 = 700 · x - 200.000
DB3 = 2.400 · x - 200.000
For kapitalværdien opgjort ved slutningen af år 3 fås da:
K3 = -12,74 · 106 · 1,203 + (400 · x - 200.000) · 1,202 + (700 · x - 200.000) · 1,201 +
2.400 · x - 200.000
K3 = -22,015 · 106 + 576 · x - 288.000 + 840 · x - 240.000 + 2.400 · x - 200.000
Hvis projektet skal være tilbagebetalt efter 3 år, så skal K3 være = 0. Dette medfører,
at:
3.816 · x = 22,743 · 106
Heraf fås:
x = 5.960 kr./ton.
Hvis TK-ny ikke bidrager til øget afsætning, så skal dækningsbidraget for TK-ny
således være 5.960 kr./ton større end for TK, hvis projektet skal have en tilbagebetalingstid på 3 år.
Forudsætningerne bag spørgsmål 2 (at TK slet ikke kunne være solgt i de fem år)
kan opfattes som meget pessimistiske. I modsætning hertil kan forudsætningerne
bag spørgsmål 3 (at der med TK alternativt kunne være opnået samme salgstal som
med TK-ny) tilsvarende opfattes som meget optimistiske. Virkeligheden ville nok
befinde sig et sted i mellem disse to yderpunkter.
Et problem med vurdering af lønsomheden ved udvikling af ny teknologi er, at dette
ikke – som i det ovenstående – alene kan foretages ud fra kortsigtede, partielle
betragtninger. Sådanne beregninger kan bidrage til at illustrere lønsomheden, men
en virksomheds satsning på nye udviklingsprojekter er i højere grad baseret på
langsigtede, strategiske beslutninger.
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LØSNING: HOFOR A/S

Fjernkøling
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Antal timer/år = Å = 365 · 24 = 8.760 h/år.
Elforbrug til køling = effektbehov/virkningsgrad · Antal timer, dvs.
Elforbrug til køling = 3/3 · 8.760 = 8.760 MWh/år
Omkostninger til elforbrug bliver da = 8.760 · 0,80 · 10³ = 7.008.000 kr./år
LØSNING SPØRGSMÅL 2

Vandets temperatur hæves med Δt = 20 – 10 = 10 0C.
Vandets energiindhold forøges med:
Δt · E = 10 · 1,161 = 11,61 kWh/m³
Dækning af kølebehovet på 3 MW medfører et energiforbrug, EK:
EK = 3 · 10³ · 8.760 = 26.280.000 kWh/år
Behovet for cirkulationsvand, VC, bliver da:
VC = 26.280.000/11,61 = 2.263.566 m³/år
LØSNING SPØRGSMÅL 3
Ved overgang til fjernkøling forventes følgende reduktion af omkostningerne:
Reduktion i omkostningerne til el = 		
7.008.000 kr./år
Reduktion i omkostningerne til R&V =
1.500.000 kr./år
Reduktion i lønomkostningerne = 		
300.000 kr./år
Værdi af frigjort plads = 20.000 · 12 =
240.000 kr./år
Samlet omkostningsreduktion = 		
9.048.000 kr./år
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Prisen på det tilførte vand må derfor maksimalt være:
Pmax = 9.048.000/2.263.566 = 4,00 kr./m³
LØSNING SPØRGSMÅL 4
Hvis man ser bort fra skattemæssige forhold, så er det principielt irrelevant, hvad
der tidligere er investeret i kølekompressorer. Dette er ”sunk cost” eller sagt på
anden måde: ”Allerede afholdte udgifter er uden betydning for fremtidige beslutninger”. Det, der er relevant, er, hvorvidt kølekompressorerne nu har en salgsværdi,
som mistes, hvis man fortsætter med at benytte dem. Salgsværdien er således den
investering, der foretages, hvis man fortsætter med at bruge dem. Hvis man forudsætter, at salgsværdien er 0 kr., så kan man – som ovenfor – se bort fra investeringen i kølekompressorerne.
LØSNING SPØRGSMÅL 5
Der er hidtil set bort fra kapitalomkostningerne til kølekompressorerne, idet disses
salgsværdi er antaget at være 0 kr. Når der om 5 år er behov for at investere i nye
kølekompressorer, så skal kapitalomkostningerne til disse medregnes. Dette kan
gøres ved ud fra kalkulationsrenten på 8% p.a. at omskrive investeringen på 12 mio.
kr. til en konstant annuitet, a, over 15 år:

a = 12 · 0,08/[1 – (1 + 0,08)-15] = 1.401.955 kr./år
Hvis overgang til fjernkøling sker om 5 år, så undgås det på det tidspunkt at investere i nye kølekompressorer. Herved vil den årlige omkostningsbesparelse altså
blive forøget med omkostningen til selve køleanlægget (annuiteten a), dvs.:
Samlet omkostningsbesparelse om 5 år bliver da = 9.048.000 + 1.401.955 =
10.449.955 kr./år.
Om 5 år vil den maksimale pris således være:
Pmax,5 = 10.449.955/2.263.566 = 4,62 kr./m³
Spørgsmål 5 illustrerer, at omkostningsbesparelsen afhænger af situationen i den
enkelte virksomhed. Omkostningsbesparelsen vil være størst, hvis fjernkøling indgår i projekteringen af virksomheden, idet investering i kølekompressorer så helt
undgås, og den dermed frigjorte plads kan udnyttes bedre.
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LØSNING: LINDAB VENTILATION A/S

Valg af ventilationsløsning
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Da levetiden af de 3 alternativer er ens (25 år), så kan valget træffes ved anvendelse
af kapitalværdimetoden. Her er det valgt at beregne kapitalværdien til tidspunkt 0,
dvs. nutidsværdien. Idet Nx betegner nutidsværdien for løsning x, fås:
N1 = -11.000 - (3.100 + 1.200 + 2.500) · (1 - 1,10-25)/0,10 = -11.000 - 61.724 = -72.724 kr.
N2 = -25.500 - (1.200 + 300 + 2.000) · (1 - 1,10-25)/0,10 = -25.500 - 31.770 = -57.270 kr.
N3 = -27.000 - (500 + 300 + 2.000) · (1 - 1,10-25)/0,10 = -27.000 - 25.416 = -52.416 kr.
Da N3 er størst (mindst negativ), så bør løsning 3 foretrækkes.
LØSNING SPØRGSMÅL 2
Merinvesteringen, ΔI1,3, ved at gå fra løsning 1 til løsning 3 er:

ΔI1,3 = 27.000 - 11.000 = 16.000 kr.
De årlige omkostninger ved de to løsninger:
O1 = 3.100 + 1.200 + 2.500 = 6.800 kr./år
O3 = 500 + 300 + 2.000 = 2.800 kr./år
Reduktionen i omkostningerne ved at gå fra løsning 1 til løsning 3 er:
ΔO1,3 = 6.800 - 2.800 = 4.000 kr./år.
For den statiske tilbagebetalingstid, STB1,3, fås da:
STB1,3 = 16.000/4.000 = 4 år.
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LØSNING SPØRGSMÅL 3
Hvis det antages, at de eksisterende CAV-armaturer har en salgsværdi på 0 kr., så
er der alene omkostninger til drift, varme og service/vedligehold forbundet med at
bibeholde CAV-løsningen. Nutidsværdien af disse omkostninger for de næste 10 år,
NO,+10, udgør:

NO,+10 = -(3.100 + 1.200 + 2.500) · (1 - 1,10-10)/0,10 = -41.783 kr.
Hvis CAV-systemet udskiftes med et VAV(2)-løsning, så fås for denne løsning en
nutidsværdi, N3,+10, på:
N3,+10 = -27.000 - (500 + 300 + 2.000) · (1 - 1,10-10)/0,10 = -27.000 - 17.205 = -44.205 kr.
Da NO,+10 > N3,+10 , så er det lønsomt at bibeholde CAV-løsningen.
LØSNING SPØRGSMÅL 4

Det antal år, x, der mindst skal være til totalrenoveringen, kan beregnes ved, at de 10
år i NO,+10 og N3,+10 erstattes med x år, hvorefter de to N-værdier sættes lig hinanden,
dvs.:
NO,+x = N3,+x
-(3.100 + 1.200 + 2.500) · (1 - 1,10-x)/0,10 = -27.000 - (500 + 300 + 2.000) · (1 –
1,10-x)/0,10
27.000 = 4.000 · (1 - 1,10-x)/0,10
0,675 = 1 - 1,10-x
Heraf fås:
x = 11,8 år, dvs. næsten 12 år.
At x skal være > 10 år er i overensstemmelse med løsningen af spørgsmål 3, idet N3,+10
er mindre end nutidsværdien af omkostningerne, NO,+10, ved CAV-løsningen.
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LØSNING SPØRGSMÅL 5
Forskellen i gevinsten ved at foretrække den ene løsning frem for den anden kan
udtrykkes ved forskellen i de to løsningers nutidsværdi. Idet VAV(1) og VAV(2) fortsat betegnes løsning 2 og 3, fås her for løsningen med 60 armaturer:

N2 = -157.000 - (9.000 + 2.100 + 4.000) · (1 - 1,10-25)/0,10 = -157.000 - 137.063 =
-294.063 kr.
N3 = -166.600 - (3.900 + 2.100 + 4.000) · (1 - 1,10-25)/0,10 = -166.600 - 90.770 =
-257.370 kr.
Forskellen i nutidsværdi, ΔN, er her:
ΔN60 = -257.370 –(-294.063) = 36.693 kr.
Den gennemsnitlige gevinst er således her 36.693/60 = 612 kr./armatur.
Fra løsningen på spørgsmål 1 haves:
ΔN8 = -52.416 –(-57.270) = 4.854 kr.
Den gennemsnitlige gevinst er således her 4.854/8 = 607 kr./armatur.
Da den gennemsnitlige gevinst er nogenlunde ens, synes data fra disse to løsninger
således at underbygge formodningen om, at gevinsten ved at vælge VAV(2) frem for
VAV(1) er nogenlunde ligefrem proportional med antallet af armaturer.
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LØSNING: SIMCORP A/S

Økonomiske konsekvenser ved
udsættelse af projekter
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Forskellen mellem de enkelte års indbetalinger fra kunderne og udbetalingerne
(omkostningerne til support og vedligehold) betegnes årenes nettobetalinger, og
disse henføres til de enkelte års slutning. I tabel 3 er udregnet nettobetalingerne for
de 3 projekter.
ÅR
Projekt A

Projekt B

Projekt C

Antal kunder

11

2

3

4

5

6

7

2

10

20

22

24

26

28

Indbetaling pr. kunde

30

30

30

30

30

30

30

Samlede indbetalinger

60

300

600

660

720

780

840

Support og vedligehold

50

120

200

300

320

340

360

Nettobetaling

10

180

400

360

400

440

480

Antal kunder

1

3

5

7

9

10

10

Indbetaling pr. kunde

200

200

200

200

200

200

200

Samlede indbetalinger

200

600

1.000

1.400

1.800

2.000

2.000

Support og vedligehold

100

250

430

450

470

490

500

Nettobetaling

100

350

570

950

1.330

1.510

1.500

Antal kunder

14

14

14

14

14

14

14

Indbetaling pr. kunde

10

10

10

10

10

10

10

Samlede indbetalinger

140

140

140

1.40

140

140

140

Support og vedligehold

0

0

0

0

0

0

0

140

140

140

140

140

140

140

Nettobetaling

Tabel 3: Udregning af nettobetalingerne for de 3 projekter. Beløb i 1.000 € (K€).
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Nutidsværdien for projekt A, NA, kan beregnes som den negative værdi af investeringen, IA, plus nutidsværdien af nettobetalingerne.
NA = -1.000 + 10 ·1.15-1 + 180 · 1.15-2 + 400 · 1.15-3 + 360 · 1.15-4 + 400 · 1.15-5 + 440 ·
1.15-6 + 480 · 1.15-7
NA = -1.000 + 8,7 + 136,1 + 263,0 +205,8 + 198,9 + 190,2 + 180,4 K€
NA = -1.000 + 1.183 ≈ 183.000 €
Tilsvarende beregninger kan udføres for projekt B og C, men når man har udført
ovenstående beregninger for projekt A og dermed har vist, at man forstår princippet, så kunne beregningerne for projekt B og C f.eks. hurtigt udføres ved brug af
funktionen NUTIDSVÆRDI i Excel. Dette fører til:
NB = -3.000 + 3.148 ≈ 148.000 €
NC = -500 + 582 ≈ 82.000 €
For at give et bedre overblik, er alle beløb vedr. nutidsværdier anført i hele K€.
LØSNING SPØRGSMÅL 2

Hvis alle projekterne forskydes med et år, så vil såvel investeringerne som de årlige
nettobetalinger blive udskudt et år. Alle beløb skal derfor tilbagediskonteres en
periode mere, hvorfor de under spørgsmål 1 beregnede nutidsværdier alle skal multipliceres med faktoren (1 + i)-1, hvor i = kalkulationsrenten.
NA,1 = NA · 1,15-1 = 183.000 · 1,15-1 = 159.000 € => CODA1 = 183.000 – 159.000 =
24.000 €
NB,1 = NB · 1,15-1 = 148.000 · 1,15-1 = 129.000 € => CoDB1 = 148.000 – 129.000 = 19.000
€.
NC,1 = NC · 1,15-1 = 82.000 · 1,15-1 = 71.000 € => CoDC1 = 82.000 – 71.000 = 11.000 €.
Det fremgår umiddelbart heraf, at ”Cost of Delay” (CoD) er størst for det projekt, der
har den største nutidsværdi.

89

løsning: sIMCORP A/S
LØSNING SPØRGSMÅL 3
Til forskel fra spørgsmål 2 antages det nu yderligere, at det sidste år bortfalder, dvs.
det år, der oprindeligt var år 7, men med forsinkelserne på et år nu er år 8. De under
spørgsmål 2 beregnede CoD-værdier skal derfor forøges med den sidste nettobetaling, tilbagediskonteret med faktoren (1 + i)-8.

ΔCoDA = 480.000 · 1,15-8 = 157.000 € => CoDA2 = 24.000 +157.000 = 181.000 €
ΔCoDB = 1.500.000 · 1,15-8 = 490.000 € => CoDB2 = 19.000 +490.000 = 509.000 €
ΔCoDC = 140.000 · 1,15-8 = 46.000 € => CoDC2 = 11.000 +46.000 = 57.000 €
Det ses, at CoD for projekt B nu bliver langt det største, idet dette projekt med antagelse 2 mister en meget stor nettobetaling i den sidste periode.
Spørgsmål 2 og 3 illustrerer, at størrelsen af CoD afhænger meget af de antagelser,
der gøres omkring konsekvenserne af forsinkelsen.
LØSNING SPØRGSMÅL 4
Hvis projekt D gennemføres først, så forsinkes alle 3 projekter hermed med 4 uger,
hvilket medfører følgende omkostninger = 4 · (8.000 + 30.000 + 40.000) = 312.000
kr.

Hvis projekt E derefter gennemføres, så forsinkes projekt E og F yderligere med 3
uger, hvilket medfører følgende omkostninger = 3 · (30.000 + 40.000) = 210.000 kr.
Projekt F gennemføres så til sidst, og det medfører en yderligere forsinkelse af dette
projekt på 5 uger, hvilket medfører følgende omkostning = 5 · 40.000 = 200.000 kr.
For de samlede forsinkelsesomkostninger, OF, fås da:
OFIFO = 312.000 + 210.000 + 200.000 = 722.000 kr.
LØSNING SPØRGSMÅL 5

CD3 for de 3 projekter er:
CD3D = 8.000/4 = 200 kr./uge2
CD3E = 30.000/3 = 10.000 kr./uge2
CD3F = 40.000/5 = 8.000 kr./uge2
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Ud fra dette skulle projekterne prioriteres i rækkefølgen: E, F og D. Dette vil medføre
følgende forsinkelsesomkostninger, OCD3:
OCD3 = 3 · (8.000 + 30.000 + 40.000) + 5 · (8.000 + 40.000) + 4 · 8.000
OCD3 = 234.000 + 240.000 + 32.000 = 506.000 kr.
Ved at prioritere ud fra CD3 frem for FIFO, reduceres forsinkelsesomkostningerne
således med ΔOF:
ΔOF = (722.000 -506.000)/722.000 · 100 = 30%
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LØSNING: SUND & BÆLT HOLDING A/S

Levetidsomkostninger på jernbanestrækningen Ringsted – Rødby
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Der skal udskiftes sporskifter i slutningen af årene 20, 40, 60 og 80. Nutidsværdien,
Nskift, af disse 4 reinvesteringer udgør:
Nskift = 116 · 2.500.000 · (1.05-20 +1,05-40 + 1,05-60 + 1,05-80)
Nskift = 116 · 2.500.000 · (0,3769 + 0,1420 + 0,0535 + 0,0202) = 171.854.000 kr.
Der skal udskiftes spor i slutningen af årene 40 og 80. Nutidsværdien, Nspor, af disse
2 reinvesteringer udgør:
Nspor = 230 · 1.000.000 · (1,05-40 + 1,05-80)
Nspor = 230 · 1.000.000 · (0,1420 + 0,0202) = 37.306.000 kr.
Der skal udskiftes ledninger i slutningen af årene 40 og 80. Nutidsværdien, Nledninger,
af disse 2 reinvesteringer udgør:
Nledninger = 230 · 4.000.000 · (1,05-40 + 1,05-80) = 149.224.000 kr.
Der skal udskiftes master i slutningen af år 50. Nutidsværdien, Nmaster, af denne
reinvestering udgør:
Nmaster = 3.000 · 35.000 · 1,05-50 = 9.156.391 kr.
Den samlede nutidsværdi, Nreinv, af de reinvesteringer, der skal foretages inden for
de følgende 100 år:
Nreinv = Nskift + Nspor + Nledninger + Nmaster = 171.854.000 + 37.306.000 + 149.224.000 +
9.156.391 kr.
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Nreinv = 367.540.391 kr.
LØSNING SPØRGSMÅL 2
De samlede årlige omkostninger til vedligehold, Ovedl, udgør:

Ovedl = 116 · 100.000 + 230 · 25.000 + 230 · 40.000 + 3.000 · 100 kr./år
Ovedl = 11.600.000 + 5.750.000 + 9.200.000 + 300.000 = 26.850.000 kr./år
Opfattes dette som en årlig konstant annuitet, kan nutidsværdien, Nvedl, beregnes af:
Nvedl = 26.850.000 · (1 - 1,05-100)/0.05 = 532.916.389 kr.
LØSNING SPØRGSMÅL 3

Svarene på spørgsmål 1 og 2 viser, at nutidsværdien af omkostningerne til vedligehold er næsten 50% større end nutidsværdien af reinvesteringerne. Dette er således
et eksempel på, at fokus ikke alene bør være på investeringsbeløbene, men at der bør
foretages en samlet økonomisk vurdering ud fra en levetidsomkostningsbetragtning.
LØSNING SPØRGSMÅL 4
For hver type materiel kan den omtalte sum udtrykkes ved en konstant årlig annuitet, der består af de årlige omkostninger til vedligehold + en omskrivning af reinvesteringen ved levetidens slutning til en konstant annuitet over levetiden.

Formlen til omskrivning af reinvesteringen ved levetidens slutning til en konstant
annuitet over levetiden kan udledes ved først at tilbagediskontere beløbet til levetidens begyndelse og derefter omskrive det til en konstant annuitet:
1,05-20 · (0.05/(1 - 1.05-20)) = 0.05/(1.0520 - 1)
For de 4 typer af materiel fås da:
askift = 116 · (100.000 + 2.500.000 · 0.05/(1.0520 - 1)) kr./år
askift = 116 · (100.000 + 2.500.000 · 0,030243) = 20.370.470 kr./år
aspor = 230 · (25.000 + 1.000.000 · 0.05/(1.0540 - 1)) kr./år
aspor = 230 · (25.000 + 1.000.000 · 0.008278) = 7.653.940 kr./år
aledninger = 230 · (40.000 + 4.000.000 · 0.05/(1.0540 - 1)) kr./år
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aledninger = 230 · (40.000 + 4.000.000 · 0.008278) = 16.815.760 kr./år
amaster = 3.000 · (100 + 35.000 · 0.05/(1.0550 - 1)) kr./år
amaster = 3.000 · (100 + 35.000 · 0,004777) = 801.585 kr./år
For den samlede annuitet, a, fås:
a = askift + aspor + aledninger + amaster = 20.370.470 + 7.653.940 + 16.815.760 + 801.585 =
45.641.755 kr./år.
Det vil således i gennemsnit koste godt 45 mio. kr./år at holde jernbanestrækningen
funktionsdygtig.
LØSNING SPØRGSMÅL 5

Ud fra resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 fås, at den samlede nutidsværdi, N,af beløbene til reinvestering og til vedligehold inden for de kommende 100 år er:
N = Nreinv + Nvedl = 367.540.391 + 532.916.389 = 900.456.780 kr.
Under spørgsmål 4 er beregnet værdien, a, af en annuitet, der i princippet er forudsat at være en uendelig annuitet. Beregnes nutidsværdien af denne annuitet for en
horisont på 100 år, fås:
Na = 45.641.755 · (1 - 1,05-100)/0.05 = 905.893.455 kr.
Forudsætningerne bag beregningen af N og Na er altså lidt forskellige, men da 100
år er en meget lang horisont, så burde forskellen mellem de to værdier ikke være ret
stor. Dette ses da også at være tilfældet, hvilket understøtter rigtigheden af beregningerne.
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LØSNING: VEJDIREKTORATET

Økonomiske overvejelser omkring
Fjordforbindelsen Frederikssund
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Med fradrag af tilskuddene fra finansloven er der følgende nettoudbetalinger medio
årene:
2015: 116 - 116 =
0 mio. kr.
0 mio. kr.
2016: 206 - 206 =
2017: 515 - 125 =
390 mio. kr.
505 mio. kr.
2018: 717 - 212 =
480 mio. kr.
2019: 480 - 0 = 		
Det antages, at beløbene forfalder medio årene. Ud fra den oplyste kalkulationsrente
på 4% p.a. kan der beregnes en halvårlig rente, i½:
(1 + i½)2 = 1 + 0,04
Heraf fås:
i½ =0,0198% pr. halvår.
PS.: For at tydeliggøre, at den halvårlige rente – på grund af renters rente – er lidt
mindre end halvdelen af den årlige rente, er den halvårlige rente anført med 4 decimaler.
Broen åbner for trafik 1. januar 2020. Hvis dette betegnes tidspunkt 0, så er nutidsværdien, I0, af de tre nettoudbetalinger:
I0 = 390 · 1,01985,5 + 505 · 1,01983,5 + 480 · 1,01980,5 = 434,4 + 540,9 + 484,7 = 1.460
mio. kr.
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LØSNING SPØRGSMÅL 2
Et annuitetslån tilbagebetales gennem en konstant ydelse, y, idet ydelsen er summen af renter og afdrag.

y = L · [(r/(1 - (1 + r)-T)], hvor
L = Lånebeløbet (mio. kr.)
r = renten (% p.a.)
T = løbetiden (år)
Indsættes talværdier, fås:
y = 1.460 · [(0,02/(1 - 1,02-40)] = 53,37 mio. kr./år
SOVs samlede årlige omkostninger, O, er ydelsen på lånet + driftsomkostningerne på
13 mio. kr./år:
O = 53,37 + 13 = 66,37 mio. kr./år.
Hvis disse omkostninger skal dækkes ved, at 13.000 · 365 biler årligt passerer broen,
så skal prisen for en enkelttur over broen, p (kr./tur), mindst være:
p ≥ 66.370.000/(13.000 · 365) ≈ 14 kr./tur.
LØSNING SPØRGSMÅL 3
Idet tilbagebetalingstiden betegnes TBT, så vil lånet være tilbagebetalt, når:

Tilbagediskonterede billetindbetalinger = Lånebeløb + Tilbagediskonterede driftsomkostninger
Ved tilbagediskontering af driftsomkostningerne anvendes en kalkulationsrente på
2% p.a. (= lånerenten).
Ved tilbagediskontering af billetindtægterne skal der tages hensyn til, at disse stiger
med 0,7% p.a. Nutidsværdien af billetindtægten ved den procentuelt stigende trafik
kan beregnes ved at tilbagediskontere med en reduceret værdi af kalkulationsrenten. Betegnes den anvendte kalkulationsrente i, og den procentuelle stigning i
trafikken for s, så kan nutidsværdien af de årlige indbetalinger nu beregnes ved
tilbagediskontering med en reduceret kalkulationsfaktor, i1, idet det skal gælde, at:
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1 + i1 = (1 + i)/(1 + s) = 1,02/1,007 = 1,0129
i1 = 0,0129% p.a.
Umiddelbart ville man måske mene, at i1 skulle være = i - s = 0,02 - 0,007 = 0,013.
Dette er altså ikke teoretisk helt korrekt, men i praksis anvendeligt – især ved små
rentestørrelser.
Tilbagediskonterede driftsomkostninger = 13 · [(1 - 1,02-TBT)/0,02] = 650 - 650 ·
1,02-TBT mio. kr.
Tilbagediskonterede billetindtægter = 14 · 13.000 ·365/1.000.000 · [(1 –
1,013-TBT)/0,013] = 5.110 - 5.110 · 1,013-TBT mio. kr.
Lånet vil være tilbagebetalt, når ”tilbagediskonterede billetindbetalinger = lånebeløb
+ tilbagediskonterede driftsomkostninger”, dvs. når:
5.110 - 5.110 · 1,013-TBT = 1.460 + 650 - 650 · 1,02-TBT
5.110 · 1,013-TBT - 650 · 1,02-TBT = 3.000
Heraf fås: TBT ≈ 33 år.
Hvis trafikken stiger med 0,7% om året, så vil tilbagebetalingstiden blive reduceret
fra 40 til 33 år. En ændring i trafiktallet vil således have stor betydning for, hvornår
investeringen i broen er tilbagebetalt.
LØSNING SPØRGSMÅL 4

Princippet i prisdifferentiering er, at kunderne (det samlede marked) opdeles i to
eller flere grupper (delmarkeder, segmenter), og at der indføres en billetpris for hver
gruppe. Enhver virksomhed vil ved prisdifferentiering kunne forøge det indtjente
dækningsbidrag, men forskellige betingelser skal være opfyldt, for at det er muligt at
gennemføre prisdifferentiering.
For det første skal prisdifferentieringen gennemføres på en lovlig måde. Det er
f.eks. ikke lovligt at prisdifferentiere ud fra køn, hudfarve, race, religion ol. For det
andet skal der være tale om et marked med monopolistisk konkurrence. dvs. med
en faldende prisafsætningsfunktion. For det tredje skal priselasticiteten på delmarkederne ved samme markedspris være forskellig. For det fjerde skal delmarkederne
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kunne holdes adskilte. Kunder i et segment, der skal betale en højere pris, må således
ikke kunne købe i et segment, hvor prisen er lavere.
En opdeling i pendlere og ikke-pendlere synes umiddelbart at være oplagt, idet
pendlere, der skal passere broen mere end 400 gange om året, må antages at være
mere prisfølsomme end bilister, der kun skal passere broen få gange om året. En
rabat til pendlere må således forventes at øge antallet af pendlere, medens en højere
pris på ikke-pendlere næppe vil reducere trafikken ret meget.
Eksempler på andre opdelinger i kundesegmenter, der kan holdes adskilte, er pensionister (dokumentation af alder) og studerende (dokumentation med studiekort).
En lavere pris for disse to grupper kunne begrundes med større prisfølsomhed og/
eller lavere købekraft.
Har du andre forslag til mulige segmenter?
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LØSNING: VELUX A/S

Kalkulationer ved indførelse af ny
teknologi til vinduer
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Omskrives investeringen på 10 mio. kr. til en annuitet, a, over to år, fås:
a = 10.000.000 ∙ 0,07/(1 - 1,07-2) = 5.530.918 kr./år.
Med et årligt salg på 200.000 stk., fås en forøgelse i ”afskrivning og forrentning” på:
5.530.918/200.000 = 27,65 kr.
LØSNING SPØRGSMÅL 2
Kalkulation for et vindue med den nye coating:
815 kr.
55,9%
Materialer:
Løn:		
212 kr.
14,5%
100 kr.
6,9%
Øvrige omkostninger:
Afskrivning og forrentning:
68 kr.
4,6%
1.195 kr.
81,9%
Kostpris:

Salgsomkostninger:
Markedsføring:
Fortjeneste:
Salgspris:

100 kr.
6,9%
90 kr.
6,2%
73 kr.
5,0%
1.458 kr. 100,0%

PS.: De samlede omkostninger til og med markedsføring udgør 1.385 kr. Da fortjenesten skal udgøre 5% af salgsprisen, så skal denne være 1.385/0,95 = 1.458 kr. pr.
vindue. Fortjenesten bliver herved 1.458 - 1.385 = 73 kr. pr. vindue.
Salgsprisen på et vindue skal således forøges med 1.458 - 1.400 = 58 kr.
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LØSNING SPØRGSMÅL 3
Den anvendte kalkulationsform betegnes fordelingskalkulation, egenpriskalkulation
eller selvkostkalkulation. Lønsomheden af investeringer, der medfører ændringer i
såvel omkostninger som salgspris, kan ikke vurderes ud fra, hvordan den procentuelle fortjeneste ændres.
LØSNING SPØRGSMÅL 4
Det generelle kriterium for, at en investering er lønsom, er, at dens kapitalværdi skal
være ≥ 0 kr. Investeringen på 10 mio. kr. i den nye teknologi medfører:

En forøgelse af lønomkostningerne på 12 kr. pr. vindue
En forøgelse af materialeomkostningerne på 15 kr. pr. vindue
En forøgelse af salgsprisen på 45 kr.
Samlet medfører det således en nettoindbetaling på 45 - 12 - 15 = 18 kr. pr. vindue,
hvilket svarer til 18 ∙ 200.000 = 3.600.000 kr./år.
Investeringens nutidsværdi, N, bliver således:
N = -10.000.000 + 3.600.000 ∙ (1 - 1,07-5)/0,07 = 4.760.710 kr.
Løsning spørgsmål 5
Hvis investeringen skal være lønsom, så kan mindstekravet til nettoindbetalingen,
NB, beregnes af:
N = -10.000.000 + NB ∙ (1 - 1,07-5)/0,07 ≥ 0 kr.
Heraf fås:
NB ≥ 2.438.907 kr./år eller 2.438.907/200.000 = 12,19 kr. pr. vindue.
Salgsprisen på et vindue skal således mindst forøges med 12,19 + 12 + 15 = ca. 39 kr.,
hvis investeringen i den nye teknologi skal være lønsom.
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LØSNING: ØRSTED WIND POWER A/S

Økonomiske vurderinger af en
havvindmøllepark
LØSNING SPØRGSMÅL 1

Kapitalværdien af investeringerne – opgjort på tidspunkt 0 – er:
K0 = 200 · 1,104 + 500 · 1,103 + 1.500 · 1,102 + 2.000 · 1,10
K0 = 293 + 666 + 1.815 + 2.200 = 4.974 mio. kr.
LØSNING SPØRGSMÅL 2

Udbetalingerne til drift og vedligehold, D&V, er 800 mio. kr./år. Efter år 20 skal
møllerne fjernes, og udbetalingerne hertil, U20, er 500 mio. kr.
For de samlede udbetalinger, NU, til investeringer, D&V og U20 – opgjort på tidspunkt
0 – fås da:
NU = K0 + D&V · [(1 - (1 + i)-20)/i] + U20 · (1 + i)-20
NU = 4.974 + 800 · [(1 - 1,10-20)/0,10] + 500 · 1,10-20
NU = 4.974 + 6.811 + 74 = 11.859 mio. kr.
Nutidsværdien, NI, af indbetalingerne ved salg af el er ved en salgspris på p (kr./
kWh):
NI = p · 2.000.000 · 1.000 · [(1 - 1,10-20)/0,10] ≈ p · 17.027 mio. kr.
Hvis investeringen i vindmølleparken skal være lønsom, så skal det gælde, at:
NI ≥ NU, dvs.:
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p · 17.027 ≥ 11.859 mio. kr.
p ≥ 0,70 kr./kWh
LØSNING SPØRGSMÅL 3
Hvis levetiden forøges fra 20 til 25, så vil det medføre, at den nutidsværdi af udbetalingerne, NU, der er beregnet under spørgsmål 2, ændres:
a. I årene 21-25 kommer udbetalinger til D&V.
b. Udbetalingerne til fjernelse af møllerne, U20, udsættes i 5 år.

For den nye nutidsværdi af udbetalingerne, NU,1, fås da:
NU,1 = NU + D&V · [(1 - (1 + i)-5)/i] · (1 + i)-20 + U20 · [(1 + i)-25 - (1 + i)-20]
NU,1 = 11.859 + 800 · [(1 - 1,10-5)/0,10] · 1,10-20 + 500 · (1,10-25 - 1,10-20)
NU,1 = 11.859 + 800 · 0,5635 + 500 · (0,09230 - 0,14864)
NU,1 = 11.859 + 451 - 28 = 12.282 mio. kr.
For den nye nutidsværdi, NI,1, af indbetalingerne ved salg af el fås ved en salgspris
på p, idet enheden for NI,1 er mio. kr.:
NI,1 = NI + [p · 2.000.000 · 1.000 · [(1 - 1,10-5)/0,10] · 1,10-20]/1.000.000
NI,1 = p · 17.027 + p · 1.127 = p · 18.154 mio. kr.
Hvis investeringen i vindmølleparken ved en levetid på 25 år skal være lønsom, så
skal det gælde, at:
NI,1 ≥ NU,1, dvs.:
p · 18.154 ≥ 12.282 mio. kr.
p ≥ 0,68 kr./kWh
LØSNING SPØRGSMÅL 4
Investering ved slutningen af år 20 = I20 = 1.000 mio. kr.
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Indbetaling ved salg af el i årene 21–30 = S = 2.000.000 · 1.000 · 0,50 = 1.000 mio.
kr./år.
Udbetaling til D&V i årene 21-30 = 800 mio. kr./år.
Netto indbetaling i årene 21-30 = S - D&V = 1.000 - 800 = 200 mio. kr./år.
Fjernelse af møllerne efter 20 år = U20 = 500 mio. kr.
Kapitalværdi – opgjort ved begyndelsen af år 21 – af udbetalingerne til fjernelse af
møllerne efter 30 år, KU,25:
KU,25 = 500 · 1,10-10 = 193 mio. kr.

Kapitalværdi af nettoindbetalingen (S – D&V) i årene 21-30, opgjort ved begyndelsen af år 21, Knetto:
Knetto = 200 · [(1 - 1,10-10)/0,10] = 1.229 mio. kr.
Kapitalværdi, K20, af investeringen til forlængelse af levetiden fra 20 til 30 år:
K20 = -I20 + Knetto + (U20 - KU,30)
K20 = -1.000 + 1.229 + (500 - 193) = 536 mio. kr.
Hvis det ved en investering på 1.000 mio. kr. efter år 20 vil være muligt at forlænge
møllernes levetid fra 20 til 30 år, så vil denne investering altså være meget lønsom.
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KOMPENDIUM

Begreber og grundmodeller
i driftsøkonomien
I dette afsnit gives en summarisk oversigt over grundlæggende begreber og m
 odeller
inden for driftsøkonomien. Afsnittet skal ikke opfattes som en mulig erstatning for
den ellers anvendte lærebog i driftsøkonomi. Formålet her er kun at bidrage til at
skabe et overblik over driftsøkonomien. En grundlæggende forståelse af faget kræver,
at der først arbejdes grundigt med lærebogen. Når den grundlæggende forståelse herved er opnået, kan oversigten i dette afsnit forhåbentligt være en hjælp ved løsning af
konkrete opgaver – herunder til opnåelse af et bedre eksamensresultat. Afsnittet er
struktureret ud fra de klassiske problemstillinger inden for driftsøkonomien.
SUBSTITUTION
Substitution er et udtryk for, at 2 eller flere størrelser (faktorer, produktionsfaktorer)
helt eller delvist kan erstatte hinanden.

Typisk forekommer problemstillingen som: substitution mellem 2 produktions
faktorer, dvs. at 2 produktionsfaktorer helt eller delvist kan erstatte hinanden ved
fremstillingen af et produkt. Problemet er da oftest at finde den optimale (omkostningsminimale) sammensætning af de 2 produktionsfaktorer. Grafisk løsning:
y

y

y

Isokvant

Isocost

(x0, y0)

x

x

Figur 1a-c: Fastlæggelse af optimal (omkostningsminimal) mængdekombination.
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Fremgangsmåden er følgende:
1. Optegn et koordinatsystem med de 2 produktionsfaktorer (x og y) som akserne.
2.	Indtegn en isokvant (”samme mængde”), dvs. de sammenhørende værdier af
mængderne x og y, der kan anvendes til fremstilling af en bestemt mængde af
produktet (se figur 1a).
3.	Indtegn en isocost (”samme omkostning”), dvs. de sammenhørende værdier af
mængderne x og y, der giver samme omkostning til det samlede faktorforbrug (se
figur 1b).
Hvis enhedsprisen for faktorerne x og y er henholdsvis p og q, så har en isocost
følgende ligning: x ∙ p + y ∙ q = C
Forskellige værdier af C (dvs. af det samlede omkostningsforbrug) giver forskellige
(parallelle) linjer.
Parallelforskyd den indtegnede isocost, til den tangerer isokvanten (punktet (x0, y0)
i figur 1c).
Mængderne x0 og y0 er da den mængdekombination, der giver det laveste omkostningsforbrug ved fremstilling af den givne mængde af produktet (den mængde, der
er fastlagt af isokvanten).
Bemærk: Oftest forudsættes konstant skalaafkast, dvs. at der er ligefrem proportionalitet mellem mængderne af x og y og af mængden af det resulterende
produkt (dvs., hvis for eksempel mængderne af x og y fordobles, så fordobles også
mængden af det resulterende produkt). Under denne forudsætning vil en ret linje
gennem (0,0) og (x0, y0) udgøre ekspansionsvejen, dvs. den omkostningsminimale
sammensætning af x og y ved forskellige produktionsstørrelser, og der vil på
denne linje være proportionalitet mellem produktionsmængde (output) og faktorforbrug (input).
Eksempel: Isokvanten for 100 stk. samt isocosten er kendt. Find den omkostningsminimale sammensætning af x og y ved produktion af 400 stk.
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y
Ekspansionsvej
4y0

400 stk. (isokvant)

Isocost

100 stk. (isokvant)

y0

x
x0

4x0

Figur 2: Grafisk bestemmelse af optimal kombination af mængderne af x og y ved produktion
af 400 stk.

Figur 2 illustrerer, at hvis produktionen for eksempel skal 4-dobles, så skal mængderne af x og y også 4-dobles, hvis den omkostningsminimale produktion skal
opretholdes. Punktet (4x0, 4y0) er det punkt på isokvanten for mængden 400 stk.,
hvor isocost’en – ved parallelforskydning – vil tangere denne isokvant.
Kendes en isokvant (for eksempel her for 100 stk.), kan isokvanten for enhver
mængde – forudsat konstant skalaafkast – konstrueres ved at tegne en linje fra (0, 0)
gennem et punkt på isokvanten for de 100 stk. Det tilsvarende punkt for isokvanten
for for eksempel 400 stk. findes da 400/100 = 4 gange så langt ude på den optegnede
linje.
TRANSFORMATION
Transformation er et udtryk for, at én produktionsfaktor kan anvendes til fremstilling af 2 eller flere forskellige produkter.

Typiske problemstillinger:
a. 2 produkter kan fremstilles ud fra den samme råvare.
b. 2 produkter kan fremstilles på samme produktionsanlæg.
Eksempel på grafisk løsning på problemstilling a:
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B

B

(A0, B0)

I

A

II

A

Figur 3a-b: Optimal produktion af to produkter ved begrænsning på fælles råvare.

Fremgangsmåden er følgende:
1.	Indtegn en transformationskurve (I) (figur 3a).
	Transformationskurven angiver de kombinationer af mængderne A og B, der kan
fremstilles ud fra en given mængde af råvaren.
2.	Indtegn en iso-indtægtslinje (II) (figur 3b).
	Iso-indtægtslinjen angiver de kombinationer af mængderne A og B, der giver den
samme samme indtægt. Linjen fastlægges efter samme princip, som skitseret for
en isocost-linje.
Ved parallelforskydning af (II) til tangering med (I) findes den kombination af A og B,
(A0, B0), der giver den største samlede indtægt.
Bemærk: Da det ikke er omsætningen, men dækningsbidraget, der skal maksimeres,
skal ”priserne” på A og B (ved fastlæggelse af iso-indtægtslinjen) opgøres som
salgspriserne minus de med A og B forbundne variable omkostninger. De variable
omkostninger til en evt. fælles råvare må imidlertid ikke fordeles på A og B, men skal
samlet fratrækkes den fundne indtægt, når det samlede DB skal udregnes. Dette forhold er specielt vigtigt at være opmærksom på, hvis prisen på den fælles råvare ikke
er konstant, men for eksempel som følge af rabat afhænger af den forbrugte mængde.
Bemærk endvidere, at kurve (I) ofte ikke når helt ud til akserne. Dette er udtryk
for, at der foreligger forenet produktion: man kan ikke fremstille det ene produkt,
uden at der fremkommer en vis mængde af det andet produkt. To rette linjer gennem (0, 0) og kurve (I)’s to endepunkter afgrænser da produktionsmulighederne.
Undertiden svinder kurve (I) ind til ét punkt, dvs. at de to produkter kun kan
fremstilles i ét bestemt mængdeforhold (forenet produktion med et fast mængdeforhold). De to ovenfor omtalte linjer gennem (0, 0) vil da være sammenfaldende.
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Eksempel på grafisk løsning på problemstilling b:
Antag, at produkterne A og B fremstilles på en drejebænk, hvor der er 1.700 timer/
år til rådighed. Hvis procestiden for A og B er henholdsvis 1,2 time/stk. og 0,5 time/
stk., så er de mulige produktionsmængder begrænset af:
1,2 ∙ A + 0,5 ∙ B ≤ 1.700
Udnyttes kapaciteten fuldt ud, kan denne sammenhæng omskrives til:
B = -2,4 ∙ A + 3.400
Benyttes også andre ressourcer ved fremstillingen af A og B, kan tilsvarende relationer opstilles, og begrænsningslinjerne indtegnes i et diagram med mængderne af
A og B på de to akser (se figur 4).
B

Begrænsninger

Bopt

I

O
A
Aopt

Figur 4: Optimal produktion af to produkter ved begrænset kapacitet.

I figur 4 er som eksempel indtegnet tre begrænsningslinjer. Den del af disse linjer,
der reelt udgør en begrænsning, er optegnet med større stregtykkelse. Arealet
mellem de to akser og under de optrukne begrænsningslinjer angiver det mulige
produktionsområde, dvs. de mulige kombinationer af mængderne af A og B, der
kan produceres – under hensyntagen til de opstillede begrænsninger.
Kendes DB for produkterne A og B, kan en iso-DB-linje (I) indtegnes (se figur 4).
Parallelforskydes (I) til det yderste begrænsningspunkt (O), findes herved den
optimale produktionsmængde af A og B, Aopt og Bopt.
OMKOSTNINGER

Omkostninger beskriver de økonomiske konsekvenser ved brug af ressourcer/produktionsfaktorer. Omkostninger kan opgøres ud fra to forskellige synsvinkler:
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1. F
 orbrugssynspunktet: Omkostninger opgøres her ved at måle faktorforbruget i
tekniske enheder (timer, kg, o.lign.) og multiplicere det med en faktorpris (kr./
time, kr./kg, o.lign.).
2. O
 ffersynspunktet eller alternativsynspunktet: Omkostningerne opgøres her ud
fra den betragtning, at anvendelse af ressourcer til ét formål udelukker, at de
samme ressourcer kan anvendes til et andet formål. Ud fra denne betragtning kan
omkostningerne opgøres som værdien af det, der mistes ved, at ressourcerne ikke
kan anvendes til det bedste alternativ.
Eksempel på offersynspunktet: Hvis vi anvender en maskine, der ellers ville have
stået ledig, så er ”offeromkostningerne” på denne nul (bortset fra evt. ekstra slid e.l.).
Hvis derimod maskinen kunne have været anvendt til andet formål, og dette nu forhindres, fordi vi anvender maskinen, så er ”offeromkostningerne” det, vi mister ved,
at den anden (den alternative) anvendelse ikke kan udføres (for eksempel mistet DB
ved den produktion, som vi alternativt kunne have anvendt maskinen til).
Forbrugssynspunktet vil oftest være baseret på en gennemsnitsbetragtning, hvorved der arbejdes med konstante faktorpriser (for eksempel timepriser på maskiner).
I modsætning hertil er offersynspunktet situationsbestemt, dvs. at for eksempel
timeprisen på en maskine hele tiden kan variere, afhængigt af, hvilke behov der er
for at bruge maskinen.
Offersynspunktet fokuserer dermed på en (kortsigtet) optimering i den enkelte
beslutningssituation, mens forbrugssynspunktet fokuserer på at træffe beslutninger, der i gennemsnit over en længere periode er hensigtsmæssige. Endeligt kan det
fremhæves, at forbrugssynspunktet – i kraft af de konstante faktorpriser – er lettere
at administrere i en organisation, i modsætning til offersynspunktet, hvis anvendelse jo kræver en vurdering af faktorpriserne i hver enkelt beslutningssituation.
De totale (samlede) omkostninger (TOMK) kan opdeles i faste omkostninger (FOMK)
og variable omkostninger (VOMK). Her gælder altså relationen:
TOMK = FOMK + VOMK
De faste omkostninger (FOMK) defineres principielt ud fra den pågældende
beslutningssituation, idet:
De faste omkostninger er den del af de samlede omkostninger, der er
upåvirket af den beslutning, der skal træffes.
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Pr. definition er de faste omkostninger derfor uden betydning for den beslutning,
der skal træffes. Et specielt eksempel herpå er de allerede afholdte omkostninger
(”SUNK COST”). De omkostninger, der allerede er afholdt, kan naturligvis ikke blive
påvirket af den beslutning, der nu skal træffes, hvorfor de er uden betydning for
beslutningen (de er ”faste”).
Det skal bemærkes, at driftsøkonomien ofte omhandler beslutninger om produktionens størrelse. Hermed bliver de ”faste omkostninger” de omkostninger, der ikke
ændres, når størrelsen af produktionen ændres.
De variable omkostninger (VOMK) defineres principielt også – ligesom de faste
omkostninger – ud fra den pågældende beslutningssituation, idet:
De variable omkostninger er den del af de samlede omkostninger, der er
påvirket af den beslutning, der skal træffes.
Af definitionerne fremgår, at de faste og de variable omkostninger udgør komplementære mængder.
Ofte benyttes gennemsnitsomkostninger, der er rene beregningsmæssige størrelser,
dvs. de beskriver ikke et specifikt fænomen. For en given produktionsmængde, M,
kan der for de resulterende omkostninger således udregnes:
De totale gennemsnitsomkostninger: TG = TOMK/M
De faste gennemsnitsomkostninger: FG = FOMK/M
De variable gennemsnitsomkostninger: VG = VOMK/M
Et ofte benyttet omkostningsbegreb inden for driftsøkonomien er grænseomkostningerne (GROMK). GROMK beskriver forøgelsen af de samlede omkostninger som
følge af en marginal forøgelse af den parameterværdi, der besluttes omkring. Hvis
beslutningen vedrører størrelsen af produktionen, M, kan grænseomkostningerne
udtrykkes som:
GROMK(M) = TOMK(M+1) - TOMK(M)
dvs. som den omkostningsforøgelse, der er en følge af, at produktionen forøges med
ét stk.
Bemærk: Ofte ses GROMK defineret som ”omkostningerne ved at producere den
næste enhed”. Dette kan være lidt misvisende. Eksempelvis kunne en forøgelse af
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produktionen måske medføre, at der kan opnås rabat på indkøbte varer. Denne rabat
kunne i princippet godt være så stor, at TOMK(M+1) < TOMK(M), dvs. at GROMK
bliver negativ. Dette er naturligvis ikke udtryk for, at der i sig selv er negative
omkostninger ved den forøgede produktion.
En teoretisk korrekt definition på GROMK er: GROMK(M) = dTOMK(M)/dM)
dvs. at GROMK er den partielt afledede af de samlede omkostninger mht. handlingsparameteren (her produktionens størrelse, M).
Ud fra den tidligere anførte relation:
TOMK = FOMK + VOMK
fås, idet FOMK (pr. definition) er uafhængig af M (inden for de betragtede variationer for M), at:
GROMK = d(TOMK)/dM = d(VOMK)/dM
Der er her forudsat, at TOMK(M) og VOMK(M) er differentiable funktioner.
GROMK anvendes oftest (i driftsøkonomien) i forbindelse med beskrivelse af variationer i produktionens størrelse, men GROMK kan principielt anvendes ved beskrivelse af variationer i mange andre parametre, for eksempel variation i tid (anvendes
for eksempel ved vurderinger omkring økonomisk levetid på teknisk udstyr).
Meromkostninger (MOMK) defineres som:
MOMK = TOMK(M2) - TOMK(M1)
dvs. som omkostningsforøgelsen ved at forøge produktionen fra M1 til M2. Hvis M2 =
M1 + 1, fås således MOMK = GROMK.
Differensomkostninger (DOMK) defineres som:
DOMK = [TOMK(M2) - TOMK(M1)]/[M2 - M1]
dvs. som den gennemsnitlige omkostningsforøgelse ved at forøge produktionen fra
M1 til M2.
Det fremgår af ovenstående, at GROMK udtrykker størrelsen af tangenthældningen
på TOMK-kurven, mens DOMK udtrykker størrelsen af hældningen på en sekant
mellem de to punkter, TOMK(M1) og TOMK(M2), på TOMK-kurven.
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Afledte udtryk/sammenhænge:
Af definitionen på GROMK følger, at de samlede variable omkostninger ved en given
produktionsstørrelse, M, kan udtrykkes som (beregnes ved) integralet af GROMK fra
0 til M.
Det kan endvidere vises, at:
VG(M) har minimum, hvor GROMK(M) = VG(M)
TG(M) har minimum, hvor GROMK(M) = TG(M)
Eksempel på anvendelse af GROMK: Hvorledes fordeles en given produktion på 2
maskiner, så de samlede omkostninger minimeres ?
For den samlede produktion, M, gælder, at den er summen af produktionen M1 og M2
på henholdsvis maskine 1 og maskine 2, dvs.:
M = M1 + M2
Det gælder da, at
dM1 = -dM2
dvs. at hvis vi øger produktionen på maskine 1, så skal produktionen på maskine 2
reduceres tilsvarende, hvis den samlede produktionsmængde, M, skal være konstant.
For de samlede omkostninger gælder:
TOMK(M) = TOMK(M1) + TOMK(M2)
De samlede omkostninger har minimum, hvor dTOMK(M)/dM1 = 0
dvs. hvor dTOMK(M)/dM1 = dTOMK(M1)/dM1 + dTOMK(M2)/dM1 = 0
Da dM1 = -dM2, som tidligere anført, fås heraf:
dTOMK(M1)/dM1 = dTOMK(M2)/dM2
Ud fra definitionen på GROMK ses dette at svare til, at
GROMK(M1) = GROMK(M2)
dvs., at produktionen skal fordeles på de to maskiner på en sådan måde, at grænseomkostningerne er ens på de to maskiner
(NB.: Ovenstående forudsætter, at vi befinder os på et sted på omkostningsfunktionerne, hvor de er differentiable. Hvis den optimale løsning i pågældende tilfælde er
kun at producere på den ene maskine (dvs. at vi er på randen af den anden maskines
omkostningsfunktion), så er de to grænseomkostninger ikke nødvendigvis ens!).
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Ovenstående konklusion om, at hvis det er optimalt at producere på begge maskiner,
så skal grænseomkostningerne i den optimale situation være éns, er intuitivt helt
naturlig. Hvis grænseomkostningerne var forskellige, så kunne de samlede omkostninger jo reduceres, hvis der blev flyttet enheder fra maskinen med de største
grænseomkostninger til maskinen med de mindste grænseomkostninger.
Eksempel på grafisk løsning af, hvorledes en samlet produktion skal fordeles på to
maskiner (to kapacitetssteder).
Figur 5a og 5b viser grænseomkostningerne for to maskiner. For en given grænseomkostning kan der produceres M1 på maskine 1 og M2 på maskine 2, dvs, i alt (M1 +
M2) = M, jfr. figur 5c. Ved ”vandret addition” af de to grænseomkostningsfunktioner
kan således for enhver værdi af grænseomkostningen ”aflæses”, hvor meget der i alt
kan produceres til denne værdi. På denne måde kan grænseomkostningen for den
samlede produktion konstrueres, idet det forudsættes, at den samlede produktion
hele tiden fordeles optimalt på de to maskiner (GROMK(M1) = GROMK(M2)).
GROMK(M2)

GROMK(M1)

GROMK(M)

>

>

>

>

b

M2

M1

M=M1+M2

Figur 5a-c: Konstruktion af GROMK for den samlede produktion, M - forudsat optimal
fordeling på de to maskiner.

Ud fra figur 5c kan man nu også omvendt grafisk konstruere sig frem til, hvorledes
en given produktionsmængde, M, skal fordeles på de to maskiner (se figur 5d).

GROMK(M2)

GROMK(M1)

<

GROMK(M)

<

b

M1

M2

M

Figur 5d: Fordeling af samlet produktion, M, på to maskiner.
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NB.: For at forenkle situationen er det i figur 5a og 5b forudsat, at grænseomkostningen ved start af produktion på de to maskiner er ens (samme b-værdi). Princippet bag den vandrette addition kan imidlertid også anvendes, selv om b-værdierne
er forskellige.
Hvis de to grænseomkostningsfunktioner er fastlagt som matematiske funktioner,
kan den optimale fordeling udtrykkes ved en matematisk funktion.
Eksempel på matematisk løsning af, hvorledes en samlet produktion skal fordeles på
to maskiner (to kapacitetssteder).
GROMK(M1) = a ∙ M1 + b
GROMK(M2) = c ∙ M2 + d
For den optimale fordeling af den samlede produktion, M (= M1 + M2), skal da gælde:
GROMK(M) = a ∙ M1 + b = c ∙ M2 + d
For at forenkle beregningerne forudsættes, som ovenfor, at b = d. For M fås da:
M = M1 + M2 = (1/a) ∙ GROMK(M) - b/a + (1/c) ∙ GROMK(M) - b/c
der kan omskrives til:
GROMK(M) = [a ∙ c/(a + c)] ∙ M + b
Ovenstående eksempel med to maskiner omhandlede en situation, hvor der kunne
produceres på enten den ene og/eller den anden maskine. En anden typisk situation er, at produktionen skal gennemføres ved to eller flere efterfølgende processer
(dvs. både den ene og den anden (og evt. flere) processer skal gennemføres). Kendes
GROMK for hver proces, findes den samlede GROMK ved summation af GROMK’ene
for de enkelte processer. Dette kan grafisk udføres ved ”lodret addition” (se figur
6), hvor det for enhver værdi af GROMK(M) gælder, at GROMK(M) = GROMK(MI) +
GROMK(MII).
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Proces II

Proces I

M

GROMK (MI)

GROMK (MII)

GROMK (M)

GROMK (M) = GROMK (MI) + GROMK (MII)

M

Figur 6: Fastlæggelse af de samlede GROMK ved ”lodret addition”.

Bemærk: Ved produktion gennem flere forskellige sekventielle processer kan det
ofte være tilfældet, at der anvendes forskellige enheder på de forskellige processer. I figur 6 kunne eksempelvis de råvarer, der indgår i proces I, måles i kg, mens
de udgående mellemvarer fra processen (og dermed de varer, der indgår i proces II)
måles i stk. De resulterende varer fra proces II måles måske også i stk., men et stk.
fra proces I bliver i proces II til f.eks. 4 stk. Den lodrette addition kan naturligvis
først foretages, efter at grænseomkostningsfunktionerne er omskrevet til samme
enheder. Ofte vil det være en fordel at beskrive alle grænseomkostningsfunktioner i
enhederne for den resulterende vare, M, specielt hvis der efterfølgende skal udføres
analyser omkring afsætningen (jfr. afsnittet AFSÆTNING).
I figur 7 er skitseret et eksempel på omskrivning af enheder. Grænseomkostninger for proces I er beskrevet ud fra mængdeenheden ”kg” (figur 7a). Lad os
antage, at der for den efterfølgende proces arbejdes med mængdeenheden ”stk.”.

117

kompendium
Hvis der ud af 1 kg bliver for eksempel 4 stk., så kan grænseomkostningerne for
proces I – med mængdeenheden ”stk.” – beskrives som i figur 7b. Bemærk, at
begge akser skal skaleres efter den nye enhed.
Kr./stk.

Kr./kg

22

5,5

20

5
Stk./år

Kg/år
4.000

1.000

Figur 7a-b: Omskrivning af GROMK til fælles enhed.

AFSÆTNING
Centrale begreber inden for dette område er:

Afsætning: Salget målt i tekniske enheder (stk., kg, o.lign.)
Omsætning (TOMS): Salget målt i monetære enheder, oftest kr. (teknisk enhed
multipliceret med monetær enhed).
Afsætningsfunktion: Sammenhørende værdier mellem afsætning og salgspris.
Grænseomsætning (GROMS): Ændringen i den samlede omsætning ved salg af én
enhed mere.
Teoretisk mere korrekt kan GROMS defineres som:
GROMS(M) = dTOMS(M)/dM (jf. definitionen på GROMK)
GROMS er således den partielt afledede af omsætningen mht. til afsætningen
(afsætningen er her betegnet M).
Priselasticitet (eP): Forholdet mellem den relative ændring i afsætningen, M, og den
relative ændring i salgsprisen, P. Teoretisk korrekt er eP defineret som:
eP = (dM/M)/(dP/P)
Eksempel:
Antages en lineær sammenhæng mellem pris og afsætning, haves:
P(M) = a ∙ M + b (afsætningsfunktion)
hvor a og b er konstanter.
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For omsætningen fås da:
TOMS(M) = P ∙ M = a ∙ M2 + b ∙ M (omsætningsfunktion)
For grænseomsætningen fås da:
GROMS(M) = d(TOMS(M))/dM = 2 ∙ a ∙ M + b
Bemærk: Når afsætningsfunktionen er en ret linje, så er GROMS også en ret linje med
samme skæringspunkt med P-aksen, men med (numerisk) dobbelt så stor hældning.
Udtrykket for eP kan omskrives til:
eP = (dM/dP)/(M/P)
For den lineære afsætningsfunktion fås heraf:
eP = P/(a ∙ M)
Dette kan omformuleres til:
eP = P/(P - b)
Ved denne formulering af eP bliver det ofte meget lettere at udregne værdier for eP.
I figur 8 er illustreret sammenhænge mellem de ovenfor beskrevne størrelser.

b
eP1 = P1/(P1-b)
P1

GROMS

M0

M1
1/ .
2

M0

Figur 8: Bestemmelse af priselasticitet på et punkt på afsætningsfunktionen.

Da enhver kurve i et lille område omkring et punkt på kurven kan approksimeres
med tangenten til kurven i punktet, kan mange af de sammenhænge, der gælder for
lineære afsætningsfunktioner, også udnyttes i situationer, hvor afsætningsfunktionen ikke er lineær. Dette er illustreret i figur 9, hvor det er skitseret, hvorledes eP og
GROMK kan bestemmes for et tilfældigt valgt punkt på en ikke-lineær afsætningsfunktion.
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b
eP1 = P1/(P1-b)
Afsætningsfunktion

P1

Tangent til afsætningsfunktion

GROMS (M1)

M
M0

M1

Figur 9: Bestemmelse af priselasticitet på en ikke-lineær afsætningsfunktion.

Fremgangsmåden i figur 9 er følgende: For det ønskede punkt, (M1, P1), indtegnes
tangenten og dennes skæringspunkt, b, med P-aksen bestemmes. Nu kendes værdierne for såvel P som b, hvorved eP, jf. tidligere ligning, kan udregnes. Fra punktet
b på P-aksen tegnes en linje med (numerisk) dobbelt så stor hældning, som den
indtegnede tangents. Denne linjes værdi for mængden M1 er GROMS (M1).
OPTIMERING
Problemstillingerne under ”optimering” er – ud fra kendskabet til afsætnings- og
omkostningsforholdene – at fastlægge handlingsparametrene på en sådan måde, at en
bestemt kriteriefunktion optimeres. Oftest vil det være et spørgsmål om at maksimere
følgende kriteriefunktion:
OVERSKUD = TOMS - TOMK

NB.: ”Overskud” kan også betegnes ”indtjening”, ”gevinst”, ”profit”, o.a.
Kriteriefunktionen kan, jfr. afsnittet om omkostninger, reformuleres til:
OVERSKUD = TOMS - FOMK - VOMK
Da FOMK pr. definition ikke påvirkes af den aktuelle beslutning, kan kriteriefunktionen derfor også udtrykkes som:
Dækningsbidrag = DB = TOMS - VOMK
Ved løsning af en problemstilling opnås således samme resultat, uanset om problemet formuleres som ”maksimering af overskud” eller som ”maksimering af
dækningsbidrag”.
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Maksimum for DB-funktionen kan findes ved differentiation:
d(DB(M))/dM = d(TOMS(M))/dM - d(VOMK(M))/dM = 0
Det er tidligere vist, at:
GROMS(M) = d(TOMS(M))/dM
GROMK(M) = d(VOMK(M))/dM
Maksimering af dækningsbidraget opnås således, hvor
GROMS(M) = GROMK(M)
Hvis DB-funktionen er differentiabel, kan et maksimum på denne således findes ud
fra grænsebetingelsen: GROMS = GROMK.
Bemærk dog, at
1.	maksimum evt. kan forekomme på grænserne (på randen). Her er en funktion
ikke differentiabel, hvorfor et evt. maksimum her ikke kan findes ved den grænsebetingelse (der jo er udledt ud fra forudsætningen om differentiabilitet).
2.	maksimum kan evt. forekomme i ikke-differentiable punkter inden for
definitionsintervallet (spring eller ”knæk” i funktionerne).
3.	GROMS = GROMK er udtryk for, at DB-funktionen har vandret tangent, dvs.
grænsebetingelsen vil være opfyldt for såvel maksima som minima på DBfunktionen. Når en løsning findes ved anvendelse af grænsebetingelsen, bør
man således altid kontrollere, om det er et maksimum eller et minimum.
I figur 10 er illustreret en klassisk anvendelse af grænsebetingelsen: GROMS = GROMK

Popt

Afsætningsfunktion
GRDB
GROMK
GROMS
M1

M

Mopt

Figur 10: Bestemmelse af Mopt og Popt ud fra GROMS = GROMK
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I figur 10 findes den optimale mængde, Mopt, hvor GROMS = GROMK. Ud fra Mopt kan
den optimale pris, Popt, aflæses på afsætningsfunktionen. I figuren er ligeledes for
mængden M1 angivet grænsedækningsbidraget (GRDB).
GRDB defineres som den partielt afledede af DB mht. M:
GRDB(M) = d(DB(M))/dM = d(TOMS(M))/dM - d(VOMK(M))/dM
Sammenholdt med definitionerne af GROMS og GROMK, kan dette også udtrykkes
som: GRDB(M) = GROMS(M) - GROMK(M)
GRDB udtrykker, hvor meget DB marginalt forøges, hvis mængden øges. Det ses af
figur 10, at ved en forøgelse af produktionsmængden fra M1 mod Mopt vil GRDB være
positivt, dvs. det samlede dækningsbidrag vil stige. Ved produktionsmængden Mopt
er GRDB = 0. Forøges produktionsmængden ud over Mopt, vil GRDB være negativt,
dvs. det samlede dækningsbidrag vil nu falde. For produktionsmængden Mopt opnås
således det maksimale dækningsbidrag.

Da GRDB er den partielt afledede af DB, er størrelsen af GRDB = tangenthældningen
på DB-funktionen. Det samlede DB, der indtjenes ved en bestemt produktionsmængde, kan – da GRDB er den partielt afledede af DB – således findes ved integration af [GROMS(M) - GROMK(M)] fra 0 til den pågældende produktionsmængde. Det
maksimale DB, der i figur 10 indtjenes ved mængden Mopt, er således udtrykt ved den
trekant, der begrænses af P-aksen og af GROMS og GROMK fra mængden 0 til Mopt.
Alternativt kan DB naturligvis udregnes som TOMS - VOMK. TOMS er lig pris
gange mængde, og VOMK er i figur 10 arealet under GROMK fra 0 til Mopt.
Hvis der er tale om ikke-differentiable punkter på TOMS eller VOMK, kan grænsebetingelsen reformuleres til:
Et (lokalt) maksimum for DB findes for M0, hvis det gælder, at:
GROMS > GROMK for M < M0
og
GROMS < GROMK for M > M0
Dette er illustreret i figur 11.
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P

Afsætningsfunktion
Ikke-differentiabelt punkt
på afsætningsfunktionen
Afsætningsfunktion
GROMK
GROMS
M
Mopt

Figur 11: Mopt, hvor GROMS > GROMK til venstre, og GROMS < GROMK til højre for Mopt.

I afsnittet ”OMKOSTNINGER” er illustreret, hvorledes man kan håndtere problemstillinger, hvor der er flere kapaciteter (omkostningssteder). Analogt kan der under
”AFSÆTNING” og ”OPTIMERING” forekomme tilfælde, hvor der er flere markeder. Sagt på anden måde, problemstillingerne kan være flerdimensionale. Ofte kan
sådanne flerdimensionale problemstillinger løses ved omskrivning til éndimensionale problemstillinger. Den ”lodrette addition” i figur 6, hvor de to grænseomkostningsfunktioner blev lagt sammen til én, er et eksempel på en sådan omskrivning
fra flerdimensionalt til éndimensionalt.
En typisk flerdimensional problemstilling inden for afsætning er, at en vare kan
afsættes på to (eller flere) forskellige markeder. Problemet er da, hvor meget der skal
sælges på de to markeder. Der kan her være opstillet to forskellige forudsætninger:
• Der holdes samme pris på de to markeder, eller
• Der foretages prisdifferentiering.
En principiel metode til løsning under disse to forudsætninger skitseres i det efterfølgende.
Éns pris på to markeder:
Kendes afsætningsfunktionerne på de to markeder, vides dermed for enhver pris,
hvor meget der kan afsættes på hvert marked, og summen heraf er udtryk for den
samlede afsætning. Den samlede afsætningsfunktion kan derfor bestemmes ved
”vandret addition” af de to afsætningsfunktioner. Dette er illustreret i figur 12.
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P

P

Marked I

M3

M4

P

Marked II

M1

M5

Samlet marked

M2

M3

M4+M5

M1+M2

Figur 12a-c: Vandret addition ved to markeder med ens pris.

Den samlede afsætningsfunktion kan opfattes som beskrivende ét marked, hvorved løsningsmetoderne fra ”ét marked” nu direkte kan anvendes på den samlede
afsætningsfunktion. I figur 12 er additionen foretaget på to markeder, men samme
princip kan naturligvis anvendes, hvis der er tale om tre eller flere markeder.
Prisdifferentiering på to markeder:
Ved prisdifferentiering forstås, at det er muligt at holde forskellig pris på de to markeder. Vi kan her formulere problemstillingen på følgende måde: Hvorledes skal en
given produktionsmængde fordeles på de to markeder, hvis der søges opnået størst
mulig indtjening (da vi tager udgangspunkt i en given produktionsmængde, så er
produktionsomkostningerne ”faste”, dvs. uden betydning for den optimale fordeling
på de to markeder). Problemet er således, hvorledes vi maksimerer:
TOMS(M) = TOMS(M1) + TOMS(M2)
idet den samlede mængde, M, fordeles med M1 på marked 1 og M2 på marked 2.
Maksimum kan findes ved differentiation:
dTOMS(M)/dM1 = dTOMS(M1)/dM1 + dTOMS(M2)/dM1 = 0
Da M er forudsat at være konstant, fås dM1 = -dM2, hvorved ovenstående kan
omformuleres til:
GROMS(M1) = GROMS(M2)
Ved den optimale fordeling på de to markeder skal det således gælde, at grænseomsætningen er ens på de to markeder. Dette er intuitivt helt indlysende, idet der jo
i modsat fald kunne opnås en større samlet indtjening, hvis enheder blev flyttet fra markedet med lavest GROMS til markedet med størst GROMS (jfr. analogien til, at GROMK
skal være ens ved optimal fordeling af produktionen på to maskiner (figur 5a - 5c)).

124

kompendium
Med udgangspunkt i, at GROMS ved den optimale fordeling på de to markeder skal
være ens, kan vi for en given værdi af GROMS finde, hvor meget der kan afsættes
på hvert marked – og dermed hvor meget der i alt kan afsættes. Sagt på anden måde,
grænseomsætningen for den samlede afsætning kan bestemmes ved ”vandret addition” af de to GROMS-funktioner. Dette er illustreret i figur 13.
Marked II

Marked I

Samlet marked

GROMK

<

<

M3 M4 M1

<

<

<

M5 M2

M3

Mopt

M1+M2

Figur 13a-c: Vandret addition af GROMS ved prisdifferentiering på to markeder.

I figur 13c er den samlede optimale produktion, Mopt, bestemt ud fra skæringen mellem GROMK og den samlede GROMS-funktion. For denne GROMS-værdi er indtegnet en vandret linje, og hvor denne skærer GROMS for marked 1 og 2 findes, hvorledes den samlede mængde skal opdeles på disse to markeder, henholdsvis M4 og M5.
INVESTERING
En investeringsbeslutning er karakteriseret ved, at konsekvenserne af beslutningen
fordeler sig over så lang en periode (horisont), at den tidsmæssige afstand må tages i
betragtning. Konsekvenserne af en investeringsbeslutning beskrives alene ved:

1. Ind- og udbetalingernes størrelse
2. Tidspunkterne, hvor ind- og udbetalingerne forekommer
Analyse af et investeringsproblem bør altid starte med, at problemstillingen struktureres og beskrives ved optegning af et betalingsbillede (figur 14).
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a5

a3

a1

a4

a2

Tid
b1

b2

b4

I

Figur 14: Eksempel på et betalingsbillede.

I figur 14 angiver pile ”opad” indbetalinger, a, mens pile ”nedad” angiver udbetalinger,
b. Investeringsbeløbet er betegnet I.
Det grundlæggende kriterium for, at en investering er lønsom, er, at investeringens
kapitalværdi er positiv.
Kapitalværdien beregnes ved at henføre (diskontere) alle betalingerne til ét tidspunkt.
Hvis det valgte tidspunkt er tidspunkt 0, betegnes kapitalværdien: Nutidsværdien.
En annuitet er en betalingsrække, hvor betalingerne forekommer med lige stor
tidsmæssig afstand. Hvis betalingerne samtidigt alle har samme størrelse, betegnes
annuiteten en konstant annuitet (figur 15).
a

a

a

a

a
Tid

0

1

2

3

4

5

Figur 15: Betalingsbillede for en konstant annuitet.

Nutidsværdien af en konstant annuitet kan beregnes af:
N = a ∙ [1 - (1 + i)-n]/i (annuitetsformel)
hvor:
a = annuitetens størrelse
n = antallet af terminer
i = kalkulationsrentefoden (renten pr. termin, udtrykt som decimaltal).
Ved omformning af ovenstående formel fås:
a = N ∙ i/[1 - (1 + i)-n]
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Dette udtryk kan anvendes til at beregne, hvor stort et beløb, a, der skal betales i
slutningen af n terminer, hvis beløbet N herved skal afdrages og forrentes til renten
i. Et beløb, N, på tidspunkt 0 kan dermed omskrives til en annuitet, hvis nutidsværdi er lig med N.
Ofte har en del af de betalingsstrømme, der er en konsekvens af en investering,
karakter af annuiteter. For eksempel indtjent dækningsbidrag og udbetalinger til
drift og vedligehold ved investering i produktionsudstyr. I stedet for at beregne investeringens kapitalværdi, kan det da være hurtigere at omregne alle indbetalinger til
en samlet indbetalingsannuitet, og alle udbetalinger til en samlet udbetalingsannuitet.
Differencen mellem disse to annuiteter betegnes netto-indbetalingsannuiteten.
En investering er lønsom, hvis dens netto-indbetalingsannuitet er positiv.
Hvis investeringens netto-indbetalingsannuitet er positiv, så vil dens kapitalværdi jo også være positiv (jfr. annuitetsformlen). Kriteriet om en positiv netto-
indbetalingsannuitet er således i overensstemmelse med det grundlæggende
kriterium: Positiv kapitalværdi.
Kravet til, at en investering er lønsom, kan således formuleres på to måder:
Kapitalværdien skal være positiv
eller
netto-indbetalingsannuiteten skal være positiv
I praksis anvendes også to andre krav:
• Investeringens interne rente skal være > kalkulationsrentefoden.
• Investeringens pay-back-tid (tilbagebetalingstid) skal være < en (politisk) fastlagt tid.
Intern rente: Den værdi, kalkulationsrentefoden skal have, for at investeringens
kapitalværdi bliver lig med 0.
Anvendelsen af den interne rente som vurderingskriterium indebærer nogle problemer:
• En investering kan have flere forskellige interne renter, hvorfor tolkning af
kravet til den interne rentes størrelse kan være vanskelig.
• Hvis valget mellem to investeringer foretages ud fra, hvilken investering der har
den største interne rente, så er det ikke sikkert, at man dermed får valgt den, der
har størst kapitalværdi.
Kravet til størst intern rente er således ikke i fuld overensstemmelse med det
grundlæggende krav om størst kapitalværdi.

127

kompendium
Dette forhold er illustreret i figur 16. For to alternative investeringsforslag, I og II, er
her afbildet nutidsværdien som funktion af kalkulationsrentefoden. De to investeringers interne rente, rI og rII, findes for den værdi af kalkulationsrentefoden, hvor
deres nutidsværdi bliver lig 0. Det ses af figur 16, at investering II har den største
interne rente (rII > rI). Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at investering II er
mest fordelagtig for virksomheden. Det grundlæggende kriterium er jo: Max. kapitalværdi (hvilket er ensbetydende med: Max. nutidsværdi). Af figur 16 ses, at hvis
kalkulationsrentefoden er i1, så har de to investeringer samme nutidsværdi. Hvis
virksomhedens kalkulationsrentefod, i, er mindre end i1, så har investering I den
største nutidsværdi og er dermed mest fordelagtig for virksomheden. Hvis omvendt
i > i1, så har investering II den største nutidsværdi og er dermed mest fordelagtig.
Eksemplet i figur 16 illustrerer således, at kriteriet om ”max. intern rente” ikke er i
fuld overensstemmelse med det grundlæggende kriterium: ”max. kapitalværdi”.
Nutidsværdi, N
NI

NII
I

II

Kalkulationsrentefod, i
i1

rI

rII

Figur 16: To alternative investeringers kapitalværdi som funktion af kalkulationsrentefoden.

Pay-back-tid (tilbagebetalingstid): Den tid, der går, før investeringsbeløbet er
tilbagebetalt.
Pay-back-tiden kan beregnes på to forskellige måder:
A.	Statisk pay-back-tid:
D
 et beregnes her, hvor lang tid der vil gå, før summen af nettoindbetalingerne
bliver lig med investeringsbeløbet (summationen foretages her uden hensyntagen
til, hvornår nettoindbetalingsbeløbene tidsmæssigt forekommer).
B.	Dynamisk pay-back-tid:
D
 et beregnes her, hvor lang tid der vil gå, før summen af de tilbagediskonterede
nettoindbetalinger bliver lig med investeringsbeløbet. Her tages således hensyn
til, at nettoindbetalingsbeløbene forekommer på forskellige tidspunkter.
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Det skal fremhæves, at tilbagebetalingstiden ikke er et udtryk for en investerings
lønsomhed. Derimod kan tilbagebetalingstiden for eksempel udsige noget om investeringens
• Risiko (jo længere tilbagebetalingstid, desto større risiko).
• Likviditetsbinding (jo længere tilbagebetalingstid, desto længere tid vil der gå, før
de investerede midler er frigivet – og dermed igen vil være til rådighed for evt.
nye investeringer).
Selv om tilbagebetalingstiden ikke i sig selv er et udtryk for en investerings lønsomhed, så anvendes den i praksis ofte til vurdering af investeringer. Dette kan
skyldes:
• At tilbagebetalingstiden er let at beregne og let at fortolke.
• At et maksimumkrav til tilbagebetalingstiden kan være en hensigtsmæssig måde
til sortering af investeringsforslag i en virksomhed. F.eks. kan en afdelingsleder
være bemyndiget til at beslutte om gennemførelse af investeringer, hvis investeringsbeløbet er mindre end en vis størrelse, og tilbagebetalingstiden samtidigt er
mindre end en vis tid (for eksempel 1 år). Investeringsforslag, der ikke opfylder
disse krav, skal derimod godkendes af virksomhedens ledelse.
• At jo kortere tilbagebetalingstiden er, desto mere lønsom vil investeringen ofte
være.
En teoretisk korrekt metode ved vurdering af investeringsforslag vil være:
1.	Beregn investeringens kapitalværdi (eller dens netto-indbetalingsannuitet). Hvis
denne er positiv, så
2.	Beregn investeringens interne rente og dens tilbagebetalingstid – som supplement
til vurderingen.
AFSLUTNING

Det er håbet, at dette kortfattede og lidt stiksordsagtige afsnit om begreber og
grundmodeller i driftsøkonomien kan bidrage til at skabe et bedre overblik over
fagområdet og dermed til at give et bedre overblik over og forståelse af de forskellige
problemstillinger. Hvis dette er opnået, skulle du have fået en noget bedre baggrund
for at løse konkrete opgaver. Som afslutning ønskes derfor:
Held og lykke med eksamen.
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