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1. Indledning

Samfundets fokus på værdi, værdiskabelse og vækst er steget markant siden finanskrisen i 2008.

Efter en lang periode med kraftigt opsving op gennem 00’erne, oplevede vi en kraftig nedgang i

samfundsøkonomien. Den ustabile økonomi og tilbagegang i hele Vesten har medført, at markeder-

ne er blevet mere ustabile, og mere uforudsigelige. Krisen havde også en negativ indflydelse på

Royal Unibrew. I 2008 havde selskabet gæld for mere end DKK 2 mia. og var truet af konkurs. Si-

den 2008 har Royal Unibrew ændret strategien, udskiftet den daglige ledelse, og foretaget et af nye-

re tids største turnarounds i Danmark.

Når man hører navnet Royal Unibrew, tænker mange på et nationalt bryggeri, som fremstiller Royal

øl og Faxe Kondi. Virksomheden er mere end det. Royal Unibrew er blevet en stærk regionalaktør

inden for øl og læskedrikke, og er stærkt repræsenteret i mange af vores nabolande.

Valget af Royal Unibrew skyldes hovedsagelig, at vi ser Royal Unibrew som en virksomhed i ri-

vende udvikling, som agerer i meget ustabile markeder, hvor forbrugeres præferencer løbende æn-

dres. Virksomheden agerer på mange markeder med forskelligt produktmiks, på egne oparbejdede

varer og via licensproduktion. Virksomhedens værdi på Københavns Fondsbørs er steget med ca.

1900 % siden 2008.

Virksomheder værdiansættes ud fra markedsforventninger til fremtiden med udgangspunkt i offent-

ligt tilgængelige data omkring virksomheden, den branche befinder sig i og de(t) markeder som

virksomheden opererer på. Ved at anvende værdiansættelsesmodeller har vi et brugbart værktøj til

at udarbejde et billede af vores forventning til virksomhedens fremtidige værdiskabelse. Værdian-

sættelse er forbundet med skøn og mange usikkerheder.

Vi vil i hovedopgaven foretage en strategisk værdiansættelse af Royal Unibrew for at vurdere virk-

somheden, omverdenen her og nu, og i fremtiden. Vi vil værdiansætte aktien ud fra vores analyser

og forventninger til fremtiden.

1.1 Problemformulering

For at belyse problemstillingen vil vi værdiansætte Royal Unibrew. Vores hovedproblem lyder:
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Er aktiekursen for Royal Unibrew i perioden 7.3.2013 – 14.3.2013 over eller undervurderet,

og er det en aktie, som vil være attraktiv at investere i?

For at besvare vores hovedspørgsmål har vi opstillet 6 underspørgsmål, som vi kronologisk vil be-

svare.

 Hvilke omverdensforhold påvirker Royal Unibrew nu og i fremtiden?

 Hvordan er konkurrenceintensiteten og øvrige forhold i Royal Unibrews branche?

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

 Hvordan er Royal Unibrews nuværende økonomiske situation?

 Hvordan opstilles budget for Royal Unibrew?

 Hvorledes estimeres afkastkravet for Royal Unibrew?

 Hvad estimerer vi værdien af Royal Unibrew til på baggrund af hovedopgavens analyser og

forudsætninger?

1.2 Afgrænsning

1.2.1Model- og metodevalg

Vi har valgt at bruge dette afsnit til at give læseren et overblik over hovedopgaven, samt give læse-

ren indsigt i vores overvejelser for valg af metode og modeller. Vi vil i de næste fem delafsnit gen-

nemgå vores mål og overvejelser for hver del af hovedopgaven. Til at beskrive dette afsnit har vi

valgt at tage udgangspunkt i bogen, ”den skinbarlige virkelighed1”. I forbindelse med udarbejdelsen

af hovedopgaven har vi været påvirket af både rammefaktorer og processtyringsfakturerer2. Vi ar-

bejder begge fuldtid hos Deloitte, og hovedopgaveskrivningen har været påvirket af, at vores bran-

che har højsæson i foråret. Af denne årsag har tid været en knap ressource. Vi mener ikke, at opga-

ven er påvirket negativt af denne faktor, men vi har været nødsaget til at skrive opgaven færdig før

den 1. april, hvorfor forhold som er indtruffet efterfølgende ikke er medtaget. Her tænker vi hoved-

sageligt på den indgående aftale Vækstplan DK, som bl.a. ændrer flere afgifter.

1 Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskabernes, 3. udgave, af Ib Andersen.

2 Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskabernes, 3. udgave, af Ib Andersen. Side

40
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Af processtyringsfaktorer har flere elementer været væsentlige for hovedopgaven. Problemformule-

ringen, undersøgelsesdesign, dataindsamling og analyse har været de primære faktorer i processen.

Problemformuleringen har været omdrejningspunktet for opgaven, og har styret retningen og opga-

vens delelementer, samt anvendt teori. Data, som er anvendt i forbindelse med hovedopgaven, har

primært været sekundære data, i form af Royal Unibrews seneste årsregnskaber, information fra

Royal Unibrews hjemmeside, finansielle databaser, lærebøger mv. og informationer fra Deloitte og

PWC.

1.3 Del 1 – Virksomhedsbeskrivelse

I hovedopgavens første del vil vi beskrive virksomheden. Vi vil se på virksomhedens udvikling

siden grundlæggelsen, fusioner, opkøb, markeder og produktportefølje samt ejerforhold. Virksom-

hedsbeskrivelsen vil give læseren et indblik i Royal Unibrew, hvor virksomheden har været, samt

hvor den er på vej hen.

Til udarbejdelse af dette afsnit, vil vi søge informationer på selskabets hjemmeside, i seneste offent-

liggjorte årsregnskaber samt via relevante avisartikler.

1.4 Del 2 – Omverdensforhold

Kilde: Egen tilvirkning

I hovedopgavens anden del vil vi foretage en strategisk analyse af Royal Unibrews omverdens for-

hold. Til udarbejdelse af den strategiske analyse vil vi først udarbejde en PEST-analyse, hvor vi vil

Makro

Industrien

Markedet

Organisationen
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belyse de makromæssige forhold i Royal Unibrews omverden. Vi mener, at PEST-analysen er den

bedste model til formålet, da den afdækker alle væsentlige omverdensforhold. Alternativt kunne vi

have anvendt Porters Diamand, eller foretaget en scenarieanalyse.

Efter at have analyseret de makromæssige forhold vil vi analysere de forhold, som er gældende for

den branche, som Royal Unibrew befinder sig i. Til dette formål har vi valgt at anvende Porters

Five Forces. Modellen giver læseren et indblik i den konkurrencemæssige situation i branchen, her-

under leverandørernes- og kundernes forhandlingsstyrke, konkurrencen for nye aktører og truslen

for substituerende produkter.

Efter at have analyseret forholdene i branchen vil vi analysere de interne forhold i Royal Unibrew. I

den første analyse vil vi analysere virksomhedens produkter ud fra Bostons Consulting Groups Ma-

trix. Vi vil give læseren et overblik over udvalgte produkter i virksomhedens portefølje set i forhold

til konkurrenterne og i forhold til forventningerne til produktkategoriens fremtidige vækst, som vi

efterfølgende vil bruge i budgetteringsprocessen. Vi mener, at Boston-matrixen giver læser det

bedst mulige overblik over virksomhedens produkter. Alternativt kunne vi have anvendt strategisk

gruppering, kundesegmentering eller udarbejdet en PLC for at give læseren et tilsvarende overblik.

Efter at have analyseret produktporteføljen vil vi analysere Royal Unibrews anvendte konkurrence-

strategier og vækststrategier. Vi vil give læseren et overblik over virksomhedens anvendte strategier

og samtidig give vores bud på fremtidige strategier. Som værktøj til analysen vil vi bruge Porters

generiske konkurrencestrategier og Ansoff’s vækstmatrix, fordi den giver læseren et godt indblik i

virksomhedens anvendte vækststrategier.

Efter at have foretaget ovenstående analyser vil vi samle konklusionerne i en SWOT-analyse. Ved

at bruge denne analyse vil vi give læseren et overblik over Royal Unibrews stærke og svage sider

samt muligheder og trusler. Opsamlingen og de foregående analyser vil vi benytte som input og

begrundelse i vores budgetter i del 4.

Vi har valgt at undlade at udarbejde en værdikædeanalyse, som kunne give læseren en bedre forstå-

else for hvor i organisationen, at virksomheden skaber sin værdi, samt hvilke dele af værdikæden,

som virksomheden eventuelt kan vælge at integrere i organisationen. Årsagen til at vi har udeladt
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denne model er flere faktorer. For det første har Royal Unibrew, som nævnt i del 1, foretaget en

revurdering af strategien og er begyndt at adskille ikke-strategiske elementer samt at trimme og

optimere forretningen. For det andet mener vi ikke, at vi har adgang til tilstrækkelig information

internt fra virksomheden til at kunne udarbejde denne analyse.

Vi må i forbindelse med udarbejdelse af hovedopgaven ikke rette kontakt til virksomheden, hvorfor

denne analyse udelukkende vil være foretaget på et teoretisk plan.

1.5 Del 3 – Regnskabsanalyse og risikoanalyse

I hovedopgavens tredje del vil vi foretage en regnskabsanalyse og risikoanalyse af Royal Unibrew.

Regnskabsanalysens udgangspunkt er Royal Unibrews årsregnskaber for de seneste 5 regnskabsår.

For at kunne foretage regnskabsanalysen er det nødvendigt at reformulere årsrapportens elementer.

Udgangspunktet i reformuleringen og den efterfølgende analyse er bogen ”Regnskabsanalyse og

værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, 3.udgave”.

Risikoanalysens udgangspunkt er de reformulerede finansielle opgørelser, regnskabsanalysen og de

strategiske analyser fra del 2. I denne analyse vil vi give læseren indblik i de væsentligste risici for

ovenstående analyser.

1.6 Del 4 – Budgettering og værdiansættelse

I hovedopgavens fjerde afsnit vil vi foretage budgettering og værdiansættelse af Royal Unibrew.

Budgetteringen tager udgangspunkt i bogen, ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk

tilgang, af Ole Sørensen, 3.udgave”, og vores strategiske analyser i del 2 og vores regnskabs- og

risikoanalyse i del 3.

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk

tilgang, af Ole Sørensen, 3.udgave”, og vores strategiske analyser fra del 2, vores regnskabs- og

risikoanalyse i del 3 og vores budgettering fra denne del, som er med til at fastsætte det frie cash

flow. Input til fastsættelse af WACC er eksterne kilder såsom nationalbanken og Aswath Damodar-

an3, samt Deloitte og PWC.

3 Professor ved Stern School of Business, forfatter af flere værdiansættelsesbøger
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Vi har valgt at foretage vores værdiansættelse med udgangspunkt i DCF-modellen. Årsagen til at vi

har valgt at anvende den model er, at den fokuserer på cash flow og ikke tager højde for værdiska-

belse fra ikke-kerneaktiver.

Vi kunne have valgt at værdiansætte Royal Unibrew ud fra multiple, Dividende-modellen eller RI-

DO-modellen. Årsagen til at vi ikke har valgt at anvende multiple er, at en af hovedforudsætninger-

ne for anvendelse er, at der findes sammenlignelige virksomheder4, hvilket vi ikke vurderer, der

gør. Årsagen til at vi ikke har valgt at anvende Dividende-modellen er, at det ikke vurderes muligt

at estimere dividende i det uendelige, samt at det vil være svært, og behæftet med væsentlige skøn,

at estimere aktieprisen i slutningen af budgetperioden5. Årsagen til at vi ikke har valgt at bruge RI-

DO-modellen er, at ”analytikerens (vores) rolle begrænses til at estimere forskellen mellem den

bogførte værdi og den fundamentale værdi, og som opnås ved at supplere den bogførte værdi med

kapitalværdien af de forventede residualoverskud”, yderligere er udgangspunktet regnskabet, hvor

eventuel regnskabsmanipulation fra ledelses side kan indgå6, hvilket forplumrer værdiansættelsen.

1.7 Del 5 – Følsomhedsanalyse og konklusion

I hovedopgavens femte afsnit vil vi foretage en følsomhedsanalyse på værdiansættelsen af Royal

Unibrew og konklusion på hovedopgaven.

Følsomhedsanalysen tager udgangspunkt i effekten af ændringer i væksten i terminalperioden og

ændringer i WACC. Vi vil via følsomhedsanalysen give læseren en forståelse af effekten på værdi-

estimatet, såfremt variablene i WACC ændres.

Som afslutning på hovedopgaven vil vi konkludere på vores problemformulering. Vores prisestimat

skal ikke opfattes som ”et facit”, da der som tidligere nævnt er mange usikkerheder forbundet med

værdiansættelse, men som vores bud på prisen, ud fra vores analyser.

Sluttelig vil vi foretage en perspektivering, hvor vi vil vurdere, om der er nogle ting vi kunne have

gjort anderledes, samt vurdere, om der er efterfølgende forhold/oplysninger, fra efter den 1. april

4 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 31

5 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 40
6 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 48/49
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2013, som har haft indflydelse på aktiekursen og derved vores estimat af værdien af Royal

Unibrew.

1.8 Disposition af opgaven

Vi har illustrativt forsøgt at vise vores disposition over opgaven i nedenstående model. Der er en

naturlig sammenhæng mellem opgavens delelementer, hvor flere delelementer ikke kan stå alene.

Vi vil for hvert delelement i opgave først gennemgå teorien og dernæst den empiriske del. Hvert

afsnit vil indeholde en redegørelse for teorien, som er udgangspunkt for vores empiriske undersø-

gelse, og en delkonklusion.

1.9 Kildekritik

I forbindelse med udarbejdelse af hovedopgaven har vores primære kilder været Royal Unibrews

årsregnskaber, informationer fra Royal Unibrews hjemmeside, finansielle databaser, lærebøger mv.

og informationer fra Deloitte og PWC.

Informationerne i Royal Unibrews årsregnskaber, hovedsageligt i tekstdelene, kan være påvirket af

ledelsens ønsker og være mere positivt stillet over for fremtiden, end hvad realistisk er. Taldelene er

revideret af Ernst & Young, og vurderes derfor at være pålidelige.

Informationerne fra Royal Unibrews hjemmeside kan, som tekstdelene i årsregnskaberne, være på-

virket efter ledelsens ønsker. Vi har forholdt os kritisk til indholdet.
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Informationerne fra den finansielle database, Euromonitor, vurderes der ikke at være nogen grund

til at forholde sig ekstra kritisk overfor, men vi vil i vores analyser tage stilling til indholdet.

Informationerne fra lærerbøger mv. og fra Deloitte og PWC vurderes at være fra anerkendte perso-

ner og virksomheder indenfor værdiansættelse, hvorfor vi ikke mener, der er væsentlige usikkerhe-

der forbundet med informationerne herfra.

1.10 Opdeling af opgaven

I forbindelse med skriveprocessen af hovedopgaven har vi indledningsvist diskuteret indholdet,

samt hvilke modeller og analyser, som skal indgå i hovedopgaven. Forud for at delelementerne i

hovedopgaven er blevet udarbejdet, har vi diskuteret risici og væsentlige forhold, som skulle indgå i

de forskellige dele af opgaven. Vi har således begge været inde over alle opgavens elementer. Alle

beregninger mv. er foretaget i fællesskab. Nedenfor har vi oplistet de områder, som vi hver især er

forfattere til.

Daniel Mølgaard:

Porters Five Forces, konkurrencestrategi, vækststrategier, risikoanalyse, budgettering

Thore Balleby:

PEST-analyse, Boston, regnskabsanalyse, følsomhedsanalyse

Resten af hovedopgaven er udarbejdet i fællesskab, herunder værdiansættelsen og beregningerne

hertil.

2. Virksomhedsbeskrivelse

2.1 Royal Unibrews historie

Royal Unibrew blev etableret i 1989 under navnet Bryggerierne Faxe Jyske A/S som en fusion af

Jyske Bryggerier og Faxe Bryggeri (Thor Bryggerierne og Ceres Bryggerierne). I 1992 blev navnet

ændret til Bryggerigruppen A/S.

I 1998 blev Bryggerigruppen A/S noteret på Københavns Fondsbørs. Det medførte, at Bryggeri-

gruppen A/S fik adgang til det åbne kapitalmarked, så selskabets muligheder for investeringer blev

mere målrettede.
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I 1999 foretog Bryggerigruppen A/S det første opkøb i udlandet, idet virksomheden som følge af

øget eksport til Baltikum, opkøbte bryggeriet AB Vilnius Tauras, og to år senere blev Litauens tred-

jestørste bryggeri Kalnapilis AB opkøbt.

I 2000 styrkede Bryggerigruppen sin position som Danmarks næststørste udbyder af øl og vand ved

at købe Albani Bryggerierne A/S. Ved købet styrkede Bryggerigruppen sin position indenfor lands-

dækkende distribution til hotel-, restaurant- og café-segmentet.

I 2004 købte Bryggerigruppen A/S yderligere 2 baltiske virksomheder. Først blev Letlands største

udbyder af læskedrikke, CIDO Grupa, opkøbt og få måneder senere den ledende udbyder af øl i

Letland, Lacplesa Alus A/S. Med købet af de to lettiske virksomheder var Bryggerigruppen A/S nu

den næststørste virksomhed på det baltiske øl- og læskedrikmarked.

Bryggerigruppen A/S indgik i 2005 en aftale med det polske bryggeri Brok-Strzelec S.A. om køb af

de væsentligste bryggerirelaterede aktiver og aktiviteter fra det børsnoterede selskab. I forlængelse

heraf blev aktiviteterne samlet i det nystiftede selskab Royal Unibrew Polska Z.o.o., der har hoved-

sæde i Warszawa.

I 2005 blev det besluttet på en ekstraordinær generalforsamling at ændre navn fra Bryggerigruppen

til navnet, vi kender i dag, Royal Unibrew A/S. Dette blev gjort for at signalere virksomhedens ker-

nekompetencer, og for at navnet kunne afkodes overalt, uanset sprog og kulturer7.

I maj 2007 blev det polske bryggeri Lomza købt. Bryggeriet har en betydelig regional position i det

nordøstlige Polen. Aktiviteterne i Polen er delvist stadig i Royal Unibrews besiddelse, idet der ejes

20 % af bryggeriet Van Pur, til hvem aktiviteterne i 2011 blev solgt.

2.2 Markeder og produktportefølje

Royal Unibrew er en bryggerivirksomhed, som har en bred produktportefølje og som er involveret i

mange lande. Hovedmarkedet er Vest- og Østeuropa, men virksomheden er også repræsenteret i

Afrika, Caribien og Canada.

Som omtalt, er Royal Unibrew organiseret i 3 markedssegmenter:

7 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=25
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 Vesteuropa

 Østeuropa

 Maltdrikke

Royal Unibrews produktportefølje spænder over øl til maltdrikke, cider, læskedrikke og juice.

I Vesteuropa er virksomheden involveret i Danmark, Tyskland, Italien og Grænsehandlen.

Royal Unibrew er Danmarks næststørste bryggerikoncern, kun overgået af Carlsberg. Danmark er

det største enkeltmarked for Royal Unibrew. Royal Unibrew har i Danmark en markedsandel på øl

på cirka 20 %, og for læskedrikke ligger den på cirka 25 %8.

Tyskland er det største ølmarked i Europa og var indtil for få år siden det land, hvor der blev druk-

ket mest øl pr. indbygger. Importeret øl udgør kun 6 % af det samlede ølforbrug i Tyskland, hvorfor

udefrakommende brands har det svært på markedet. Dette skyldes en stærk lokal forankret forbru-

gerpræference, hvor lokalbryggerier nyder stor opbakning. Detailhandlen står for 80 % af det tyske

ølsalg.

Royal Unibrew leverer primært til Trade-off-kunder, som forsyner grænsehandlen, og Trade-off-

kunder, der leverer til det tyske marked i øvrigt. I grænsehandlen er det primært Royal, Thor og

Slots inden for øl og Egekilde og Faxe Kondi inden for læskedrikke der sælges9.

Vesteuropa er Royal Unibrews hovedmarked. I 2012 tegner Vesteuropa sig for 71 % af omsætnin-

gen10.

Det Østeuropæiske marked består af Polen, Letland og Litauen. I 2011 blev aktiviteten i Polen solgt

til Van Pur, mod en ejerandel på 20 % af aktierne i dette selskab. Polen tegner sig således ikke for

omsætning i regnskabet, idet resultatet af Van Pur indregnes som indtægter fra kapitalandele i asso-

cierede virksomheder. Østeuropa tegner sig for 17 % af omsætningen.

8 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=67

9 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=53
10 Royal Unibrew årsrapport 2012 side 22 ”Vesteuropa”
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I Litauen er Royal Unibrew det næststørste bryggeri og har betydelige markedsandele inden for øl

og læskedrikke. I Letland er virksomheden markedsleder inden for juice og læskedrikke og tredje-

størst indenfor øl-segmentet11.

Segmentet Maltdrikke omfatter koncernens distribution i Caribien, eksport- og licensforretningen

for maltdrikke, samt eksport af øl til øvrige markeder. Segmentet udgjorde i 2012 12 % af omsæt-

ningen.

I Vesteuropa er Royal Unibrew primært forankret i øl-, cider- og læskedrik-segmentet med mærker

som Royal, Ceres, Heineken (international licentiat), Tempt, Egekilde og Faxe Kondi.

I Østeuropa er det primært øl og juice, virksomheden har i produktporteføljen.

I segmentet Maltdrikke, er det, som navnet antyder, primært alkoholfrie maltdrikke virksomheden

har.

Prissammensætningen af en dansk øl

Prisen på øl indeholder, udover prisen på råvarerne, også mange afgifter i Danmark. Derudover skal

forbrugeren på købstidspunktet også betale pant, som senere refunderes når emballagen returenes12.

Vi vil i de nedenstående afsnit gennemgå flere af elementerne som indgår i prisen på øl.

11 Royal Unibrew årsrapport 2012 side 26 ”Østeuropa”

12http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/Dansk-Erhvervs-Perspektiv/Documents/2011/DEP-57-

2011.pdf
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2.3 Ejerforhold

Royal Unibrew blev i 1998 noteret på fondsbørsen i København. Ved udgangen af 2012 var der ca.

17.000 aktionærer i Royal Unibrew13. De tre største aktionærer var:

Aktionær Ultimo februar 2013 Ultimo februar 2012

Chr. Augustinus Fabrikker, Danmark 11,0 % 10,4 %

ATP, Danmark 5,2 % 5,0 %

SKAGEN Fondene AS, Norge 8,9 % 8,7 %

* Royal Unibrews årsrapport 2012, side 32

Chr. Augustinus Fabrikker A/S ejers af Augustinus fonden14, som bl.a. ejer 65 % af Skandinavisk

Holding A/S (med bestemmende indflydelse i Scandinavian Tobacco Group A/S), 25 % i Tivoli

A/S m.fl.15.

SKAGEN Fondene AS er et norsk investeringsfirma, som investerer i selskaber over hele verden.

ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ejer 5,3 % af Royal Unibrev. ATP ejer bl.a. aktier i Pando-

ra A/S, Danske Bank A/S, Topdanmark A/S og Danisco A/S ifølge deres årsrapport for 201116.

Royal Unibrew ejer selv 0,8 % af aktierne i selskabet. Selskabet har den 1. maj 2012 iværksat et

aktietilbagekøbsprogram17. I perioden 1. maj 2012 – 25. april 2013 forventer selskabet at tilbagekø-

be aktier for en samlet kursværdi på 210 mio. kr. I forbindelse med indkaldelsen til den ordinære

generalforsamling i 2013 har bestyrelsen stillet forslag om, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

13 Royal Unibrews årsrapport 2012, side 32

14 http://www.augustinusfonden.dk/About/History.aspx

15 http://www.augustinusfonden.dk/About/Corporate.aspx
16

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/2a1dbb0049fb52239702df3af86e126b/Om_ATP_aarsrapport_2011_ver_II.pdf

?MOD=AJPERES
17 http://investor.dk.royalunibrew.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=737521
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3. PEST-analyse

For at besvare det første delspørgsmål i vores problemformulering, vil vi udearbejde PEST-analyse.

 Hvilke omverdensforhold påvirker Royal Unibrew nu og i fremtiden?

For at belyse de makroøkonomiske forhold i Royal Unibrews omverden har vi valgt at udarbejde en

PEST-analyse. Ved at foretage analysen vil vi belyse de makroøkonomiske forhold, som har en

påvirkning på bl.a. pris, afsætning og konkurrencen i øl-branchen og på Royal Unibrew nu og i

fremtiden. Nedenstående analyse er afgrænset til at omfatte Danmark, Letland og Litauen.

3.1 Politiske forhold

3.1.1 Aldersgrænse for køb af alkohol

Lovgivningen på alkoholområdet bliver løbende ændret. Senest blev loven ændret i 2011, hvor al-

dersgrænsen for køb af alkohol over 16,5 % blev hævet til 18 år18. Aldersgrænsen for køb af alko-

holprodukter under 16,5 % er fortsat 16 år i Danmark.

I Litauen blev den seneste alkohollov vedtaget i 1995, hvor det blev gjort forbudt at sælge alkohol

til personer under 18 år19, hvilket også er aldersgrænsen i Letland20.

Aldersgrænserne, sammen med befolkningsudviklingen, som bliver gennemgået i afsnit 4.3.1, har

en stor påvirkning på Royal Unibrews potentielle kundebase, hvilket gør, at den potentielle aftager-

gruppe gøres mindre.

Udviklingen i lovgivningen har medført en stramning, og det vurderes ikke usandsynligt, at alders-

grænsen i Danmark i fremtiden vil blive hævet til 18 år, hvilket vil mindske den potentielle kunde-

base.

3.1.2 Afgifter

Flere af Royal Unibrews produkter bliver pålagt punktafgifter. Det er en afgift, som regeringen på-

lægger forskellige varer for at regulere forbruget og derved ændre forbrugerens vaner21.

18 http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol/Lovgivning.aspx

19 http://www.litlex.lt/Litlex/eng/Frames/Laws/Documents/375.HTM

20 Handling of Alcoholic Beverages Law

21http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/Voreslosninger/skatmomsogafgifter/momsogafgifter/punktafgift/index.htm
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Tal fra Bryggeriforeningen viser, at en af effekterne af det høje afgiftssystem er den øgede grænse-

handel. Hver tredje øl, som drikkes i Danmark, er købt syd for grænsen22. At øl sælges i Tyskland

fremfor i Danmark, har umiddelbart ingen påvirkning på Royal Unibrew, da afgifter mv., som gen-

nemgået i virksomhedsbeskrivelsen, bliver lagt oven i prisen.

Stigende afgifter på sukker, alkohol og diverse miljøafgifter har en stor påvirkning på øl-branchen. I

Danmark blev fedt- og sukkerafgiften afskaffet pr. 1. januar 2013, da afgiften ikke havde den øn-

skede effekt set fra regeringen side. Denne ændring har en positiv effekt på bryggeribranchen.

I 2012 gennemførte regeringen en afgiftsforhøjelse, hvilket medførte at ølafgiften steg med 25 %23.

Afgiften reguleres på baggrund af produktets alkoholindhold. I 2013 vil afgiften igen stige fra 63,60

kr. pr. liter ren alkohol til 65,91 kr. pr. liter ren alkohol24. Effekten af denne afgiftsstigning vil være,

at prisen på en Royal øl med 4,6 % vol., vil blive forøget med 3,5 øre, som nedenstående taleksem-

pel viser.

0,33 liter X (4,6%)/100X63,60= 0,965 kr.

0,33 liter X (4,6%)/100X65,91= 1,00 kr.

Afgiftsstigningen betyder, at Royal Unibrews afsætning og indtjening vil komme under pres.

Udover ølafgiften bliver der pålagt en emballageafgift. Afgifterne afhænger af volumen af emballa-

gen. En 0,33 liter øl bliver således tillagt 10 øre i afgift, lige meget om der er tale om glas, plastik

eller metal25. Som nævnt ovenfor vil den øgede afgift have effekt på afsætningen af produkterne,

men ikke fortjeneste pr. produkt.

22 http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=191&visnyhed=407

23 http://www.business.dk/vaekst/staten-goer-mikrooel-dobbelt-saa-dyr-at-producere

24 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/245.html
25 http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=347
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Udover de afgifter, som er nævnt ovenfor, er Royal Unibrew også påvirket af afgifter på flere af

deres produkter, bl.a. sodavandsafgiften. Sodavandsafgiften vil, som ølafgiften, ligeledes stige i

201326.

Som det fremgår af figuren for prissammensætningen på øl i virksomhedsbeskrivelsen, vil de æn-

drede afgifter ikke nødvendigvis medføre en mindre fortjeneste for Royal Unibrew, men det må

forventes, at det har en effekt på mængden, der afsættes.

3.1.4 Afgifter i udlandet

I Baltikum har der siden 2007 ikke været ændringer i punktafgifterne for øl, jf. nedenstående tabel,

som er udarbejdet af Europa Kommissionen i januar 201327.

Såfremt der sker ændringer i landenes afgiftspolitik, kan det have en stor indflydelse på afsætningen

i regionen. Som nævnt i afsnittet ovenfor udgør afgifter en væsentlig del af salgsprisen.

3.1.4 Vækstplan DK

Regeringen har i 2013 præsenteret sin Vækstplan DK28. I Vækstplan DK foreslår regeringen bl.a., at

selskabsskatten nedsættes fra 25 % til 22 % frem mod 2016 og at energispareafgiften afskaffes.

Vægtbaseret emballageafgift vil ligeledes blive afskaffet.

26 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/224.html

27

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duti

es-part_i_alcohol_en.pdf
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Der er fortsat usikkerhed om Vækstplan DK bliver vedtaget. Såfremt dette sker, vil det have en po-

sitiv indvirkning for Royal Unibrew, da flere af de produktionsrelaterede afgifter forsvinder samt at

selskabsskatten nedsættes, hvilket vil medføre, at produktionsomkostningerne vil blive mindre samt

mindre betaling i selskabsskat.

Oppositionen ønsker at nedbringe grænsehandlen ved at ændre afgifterne på øl og sodavand. De

Konservative foreslår at halvere afgifterne29. Ændres afgifterne i Danmark, åbner det op for en øget

afsætning til svenskere, samtidig med at danskerne vil begrænse den dansk-tyske grænsehandel. At

danskerne køber deres øl i Danmark kontra i Tyskland, vil formentlig ikke have den store effekt på

Royal Unibrew, da afgifter lægges oven i fortjeneste og produktionsomkostninger, jf. virksomheds-

beskrivelsen. Svenskerne importerer hvert år 100 mio. liter øl. Den administrerende direktør for

brancheorganisationen Sveriges Bryggerier forventer, at afgiftsændringer i Danmark vil have en

stor gennemslagskraft i Sverige30. Såfremt afgiftssatserne ændres i Danmark, vil det have en effekt

på Royal Unibrew, da der vil blive afsat flere produkter til svenskerne.

3.1.6 Delkonklusion politiske forhold

Royal Unibrews produkter er hovedsageligt sammensat af ikke-nødvendighedsvarer. Prissammen-

sætningen af produkterne er påvirket af en lang række lovgivningsmæssige reguleringer. Alders-

grænsen for køb af øl gør, at den potentielle aftagergruppe er mindre, end hvis grænsen sænkes eller

fjernes. Dette vurderes at være højst urealistisk. Afgifterne på flere af Royal Unibrews produkter er

steget fra 2012 til 2013, og det er givetvis en udvikling, som også vil fortsætte i de kommende år.

Såfremt oppositionens forslag om at ændre afgifterne på øl og sodavand bliver vedtaget, vil dette

have en indflydelse på afsætningen af Royal Unibrews produkter, da der vil blive åbnet op for et nyt

marked. Afgifterne har ikke en direkte påvirkning på Royal Unibrews fortjeneste pr. produkt, da

afgifterne lægges oveni produktionsomkostningerne og den indregnede fortjeneste, men afgifterne

har en direkte påvirkning på den afsatte mængde og derfor samlede indtjening.

28 http://www.stm.dk/multimedia/v_kstplan_DK_st_rke_virksomheder_flere_job_web.pdf

29http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-65690270:s%C3%A6nkes-afgifter-p%C3%A5-%C3%B8l-og-sodavand.html
30 http://epn.dk/brancher/detail/article5257409.ece



Page 20 of 99

3.2 Økonomiske forhold

3.2.1 Prisfølsomhed

Royal Unibrews produktmix indeholder ingen nødvendighedsvarer, hvorfor de i stigende grad er

udsat for ændringerne i økonomien i omverdenen, da forbrugerne har en tendens til at fravælge

luksusvarer i krisetider.

3.2.2 Udvikling i økonomien

Siden finanskrisen gjorde sit indtog i 2008, har der været en nedgang i økonomien.

Fra 2008 er arbejdsløsheden steget kraftigt sammenlignet med arbejdsløsheden i 2000 –2006.

Forventningerne til udviklingen i arbejdsløshed frem mod 2015 er ifølge Finansministeriet uændret

i forhold til 201231. Udviklingen i arbejdsløsheden vurderes ikke at have nogen positiv påvirkning

på Royal Unibrew, da de ikke sælger nødvendighedsvarer.

Forventningerne til udviklingen i BNP i Danmark, Letland og Litauen er positive. BNPen har

udviklet sig negativt fra 2007 til 2010. I 2011 blev den realiserede vækst igen positiv. Fra 2011 til

2014 forventes der en vækst i BNP for Danmark, Letland og Litauen. Væksten i Eurozonen

forventes at være negativ i 2012, hvorefter der igen forventes en postiv vækst. At der igen forventes

31http://www.fm.dk/publikationer/2007/mod-nye-maal-_-danmark-2015-teknisk-baggrundsrapport/2-hovedtraek-af-det-

makrooekonomiske-forloeb-til-2015/ tabel 2.1
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en positiv vækst i BNP vurderes at være positivt for Royal Unibrew, da de tilbyder forbrugeren

lukusvarer, som forbrugeren normalt fravælger i krisetider.

3.2.3 Udvikling i valuta

Udviklingen i valuta har en begrænset påvirkning på Royal Unibrew, da både Danmark, Letland og

Litauen deltager i fastkurssamarbejdet ERM-II32, hvilket medfører, at kursen på den lokale valuta er

låst fast til euroen. Royal Unibrew er eksponeret overfor valutakursændringer på EUR, GMP, LVL,

LTL og USD. Derudover foretager Royal Unibrew i al væsentlighed indkøb i koncernens indtægts-

valuta, hvilket medfører en reduktion af valutarisikoen. Resultateffekten i udviklingen i de nævnte

valutaer vil have en begrænset resultateffekt på Royal Unibrew. Et udsving i kursen på LVL på 5 %

vil have en resultateffekt i 2012 på +- 5,7 mio. kr., afhængig af fortegnet33.

Det vurderes, at udviklingen i valutakurser vil have en begrænset effekt på Royal Unibrew.

3.2.4 Renteudvikling

I årsregnskabet for 2012 har Royal Unibrew en samlet nettorentebærende gæld på 321 mio. kr.,

hvilket er en forbedring på ca. 2 mia. kr. på 5 år. Royal Unibrew har pr. 31.12.2012 en realkredit-

gæld på 594 mio. kr., hvor 95 % er fastforrentet. En renteændring på et procentpoint vil have en

resultateffekt på +/- 0,5 mio. kr.34.

Renten har i 2012 og starten af 2013 været stigende. Udviklingen i renten vil have en negativ effekt

på Royal Unibrew, da de derved formentlig skal betale mere i rente på deres lån. Omvendt er stig-

ningen et udtryk for, at markedet har en positiv forventning til udviklingen i økonomien. Udviklin-

gen i renten vurderes ikke at ville have en stor påvirkning på Royal Unibrew, da deres rentebærende

gæld er nedbragt kraftigt. Udviklingen kan være en fordel for Royal Unibrew, da det således vil

være dyrere for konkurrenterne at låne penge.

32 http://www.euo.dk/emner/euro/Eurolande/

33 Royal Unibrews årsrapport 2012, side 67
34 Royal Unibrews årsrapport 2012, side 67
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3.2.5 Råvarepriser

Royal Unibrew er følsomme overfor udsving i priserne på råvarer, som malt, humle, hvede, alumi-

nium, el mv.

Priserne på en del af de væsentlige råvarer har i de seneste år været stigende. Prisen på hvede er

steget fra indeks 176,2 i første kvartal 2010 til 213,9 i tredje kvartal 201235. Udover prisen på korn-

produkter har prisen på aluminium en stor effekt på prisen, som forbrugeren skal betale. Markedet

er meget volatilit, hvorfor enhedsprisen kan være meget svingende, som det ses af nedenstående

tabel, som viser udviklingen i aluminiumpriser i de seneste 6 måneder36.

Royal Unibrew forsøger løbende at afdække deres risikoprofil og indgår derfor løbende fastprisafta-

ler med relevante leverandører. Herigennem opnår de gennemsigtighed. En prisudvikling på +/- 1 %

på aluminium vil have en resultateffekt på koncernniveau på ca. +/- DKK 0,3 mio.37 Royal Unibrew

forventer, at EBIT i de kommende år fortsat vil ligge på 14 %, hvorfor de stigende råvarepriser er

en trussel.

3.2.6 Delkonklusion økonomiske forhold

Royal Unibrews produktmiks indeholder ingen nødvendighedsvarer og selskabet er derfor særligt

udsat overfor ændringer i økonomien. Siden finanskrisen gjorde sit indtog er arbejdsløsheden steget

kraftigt, og forbrugerne er blevet mere usikre. Den forventede fremtidige vækst i BNP vurderes at

35 http://dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-priser/prisindeks-for-landbrug.aspx
36 http://www.infomine.com/investment/metal-prices/aluminum/6-month/
37 Royal Unibrews årsrapport 2012, side 68
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have en positiv indvirkning på Royal Unibrew, da forbrugerens købekraft herigennem vil blive for-

bedret. Udvikling i rente og valuta vurderes fremadrettet ikke at have væsentlig indflydelse på Roy-

al Unibrew, da gælden de seneste år er nedbragt, samt at deres indkøbsstrategi er med til at minime-

re eksponeringen over for udsving i valutakurser. Stiger renten, kan det være en fordel for Royal

Unibrew, idet konkurrenterne skal betale mere for at låne penge. Råvarepriserne stiger, og stignin-

gerne vil formentlig fortsætte. Royal Unibrew er eksponeret overfor udsving i råvarepriserne, men

indgår løbende sikringsaftaler for at risikoafdække og sikre stabile priser.

3.3 Sociokulturelle forhold

3.3.1 Befolkningsudvikling

På Royal Unibrews største marked, Europa, er befolkningstilvæksten stagneret, og forventningerne

til udviklingen er en negativ tilvækst. Det forventes, at befolkningstallet i Europa vil falde fra 738

mio. i 2010 til 719 mio. i 2050. Væksten vil hovedsageligt ske i den ældre del af befolkningen, og

den forventede levealder vil stige. På de øvrige markeder som Royal Unibrew opererer på, forventes

der en kraftig tilvækst. Befolkningen i Afrika forventes at stige fra 1.022 mio. til 2.192 mio. i sam-

me periode38.

Den negative befolkningsudvikling på hovedmarkedet er en trussel for Royal Unibrew, da aftager-

gruppen vil blive mindre. Udviklingen i levealder ses som positiv, da forbrugeren lever længere og

dermed har mulighed for at forbruge flere produkter. Størstedelen af Royal Unibrews omsætning

skabes på dette marked39.

Den positive befolkningstilvækst i de øvrige markeder, som Royal Unibrew opererer på, vurderes at

være positiv. Med næsten en fordobling af befolkningen vil der være flere potentielle aftagere af

maltdrikke, som giver Royal Unibrew mulighed for at øge deres forretninger via forskellige vækst-

strategier, som bliver gennemgået i afsnit 8.

38 https://unfpa.org/webdav/site/europe/shared/images/homepage/UNFPA%20Fact%20sheet%20DK%20web.pdf
39 71% af omsætningen stammer fra Vesteuropa i 2012, årsrapporten 2012
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3.3.2 Trends

Danmark

Ovenstående tabel40 viser det samlede salg af alkoholiske drikke i perioden 2006-2011 på det dan-

ske marked. Som det ses, er salget af alkoholiske drikke faldet fra 657,5 mio. liter i 2006 til 585,5

mio. liter i 2011, svarende til et fald på 11 %. Heraf udgjorde øl i 2006 71 % af det samlede salg af

alkoholiske drikke, mens det i 2011 kun udgjorde 64 %. Samtidig med at salget af øl er faldet dra-

stisk i perioden, er andelen af øl, der bliver solgt på det danske alkoholmarked altså også faldet til

kun at udgøre 64 %. Det er især vin, som har taget markedsandele fra øl, men også salg af cider er

steget voldsomt i perioden 2006-2010. Det ser dog ud til, at den tendens er stoppet, idet cidersalget

faldt tilbage i 2011.

Det forventes, at der fra 2011 til 2016 vil være en negativ udvikling i afsætningen af øl på 3,7 %.41

Trenden i de seneste år er et skift fra øl til vin. Det forventes, at trenden vil fortsætte, og der forven-

tes en vækst i salget af vin på 5 % i perioden fra 2011 til 201642.

Der er en stigende sundhedstendens i Danmark, hvor flere bliver bevidste om sundhed, og sundhed

er generelt i fokus i medierne. Hvert år bliver der iværksat flere oplysningskampagner, bl.a. ”Stop

før 5”43, som går ud på, at få danskerne til at drikke mindre alkohol. Dette udgør en trussel for Roy-

al Unibrew.

40 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Analysis/AnalysisPage.aspx

41 Se Bilag 1 øl- i DK tabel 18

42 Se Bilag 2
43 http://www.stopfoer5.dk/
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Skiftet i trends, sundhedskampagner og skift i holdning til alkohol vurderes at have en negativ ind-

virkning på Royal Unibrews fremtidige afsætning af øl.

Baltikum

Salget af øl er i 2011 steget med 5 %. I Litauen drikkes der generelt mere øl end andre alkoholiske

drikke. Trenden i Litauen er, at forbrugerne i stigende grad fravælger lokalproduceret øl til fordel

for importeret øl44. I perioden fra 2011 – 2016 forventes der en stigning i afsætningen af øl på 15,2

%45.

Salget af øl er i 2011 steget med 4 % i Letland. Forbrugerens købekraft er blevet forbedret i 2011,

hvilket er hovedårsagen til stigning i afsætningen. I perioden fra 2011 – 2016 forventes der en stig-

ning i afsætningen af øl på 5,4 % 46.

3.3.3 Delkonklusion på Sociokulturelle forhold

Der forventes en negativ befolkningstilvækst på Royal Unibrews hovedmarked samtidig med, at

befolkningssammensætningen ændres. Den negative tilvækst vurderes at være negativ for Royal

Unibrew, hvorimod det vurderes at have en positiv effekt, at befolkningssammensætningen ændres.

Der kommer færre forbrugere i Europa, men til gengæld forventes forbrugeren at leve længere.

På de øvrige markeder forventes en kraftig befolkningstilvækst. Denne tilvækst vurderes at ville

have en stor betydning for Royal Unibrews maltdrikke, da der vil komme flere potentielle forbruge-

re. Udviklingen i trends i Danmark vurderes at have en negativ indvirkning på salget af øl, da for-

brugeren i højere grad vil fravælge øl til fordel for vin. Udviklingen i salget af øl i Danmark vil ha-

ve en negativ indvirkning på Royal Unibrew, hvorimod udviklingen i Baltikum vurderes at have en

positiv indvirkning.

3.4 Teknologiske forhold

Produktionsmetoden har ændret sig meget, siden øl blev produceret med håndkraft. I dag er der få

meget store bryggerier, Carlsberg, Harboe og Royal Unibrew. Branchen har igennem de seneste

årtier forbedret de forskellige bryggeprocesser, som er blevet mere omkostningseffektive. Royal

44 Se bilag 3

45 Se bilag 4
46 Se bilag 5
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Unibrew har solgt Ceres-grunden i Århus47 for at samle flere aktiviteter. Produktionen blev flyttet

til Faxe og Odense, og administrationen blev flyttet til Faxe48.

Det seneste årtis teknologiske udvikling har bragt Royal Unibrew tættere på kunderne. Royal

Unibrew benytter sig i stigende grad af markedsføring via de sociale medier, hvor virksomheden

kan møde forbrugeren i øjenhøjde, bl.a. via FaxeKondiDribletour.

3.4.1 Delkonklusion på teknologiske forhold

Det vurderes, at der ikke er muligheder for væsentlige optimeringer inden for bryggeribranchen.

Den teknologiske udvikling, og samfundets øgede brug af sociale medier er et værktøj, som Royal

Unibrew kan bruge til at komme endnu tættere på kunden.

3.5 Konklusion på PEST-analysen

Vi har foretaget PEST-analysen og kan dermed konkludere på det første delspørgsmål i problem-

formuleringen.

 Hvilke omverdensforhold påvirker Royal Unibrew nu og i fremtiden?

Aldersgrænsen for køb af alkohol er en ulempe for Royal Unibrew, da målgruppen begrænses. Det

vurderes at være urealistisk, at grænsen sænkes eller helt afskaffes.

Afgifterne på alkohol er en udfordring for Royal Unibrew, da den pris, forbrugeren skal betale, er

væsentligt forhøjet, grundet afgifterne. Bliver afgifterne reduceret, vil dette være en fordel for Royal

Unibrew, da forbrugeren derved skal betale mindre for produkterne. Bliver afgifterne tilsvarende sat

op, vil dette være en trussel for Royal Unibrew.

Forventningerne til befolkningsudviklingen i Europa vurderes at være en trussel for Royal Unibrew,

da kundebasen bliver mindre. Tilsvarende vurderes det, at udviklingen i øvrige markeder er positiv.

Forventningerne til udviklingen i BNP vurderes at være en fordel, da forbrugerens købekraft heri-

gennem bliver forbedret. Udviklingen i renten vurderes at være en fordel for Royal Unibrew, idet

konkurrenterne skal betale mere for at låne penge. Stigende råvarepriser er en udfordring for Royal

Unibrew, som løbende forsøger at risikoafdække via sikringsaftaler. Forventningerne til udviklin-

47 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/241040/bid_af_ceres-grunden_i_aarhus_endelig_solgt.html
48 Pressemeddelelse af 3. november 2009
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gen i afsætningen i Danmark vurderes at være en trussel for Royal Unibrew, samtidig med at udvik-

lingen i Baltikum vurderes at være en fordel.

Opsummering til budgetteringsafsnittet

Forhold Effekt

Stigende afgifter Negativ effekt på afsætningen

Trends, fra øl - vin Negativ effekt på 3,7 % fra 2011 -2016

4. Porters Five Forces

For at besvare det andet delspørgsmål i vores problemformulering vil vi analysere intensiteten og

øvrige forhold i branchen via en Porters Five Forces.

 Hvordan er konkurrenceintensiteten og øvrige forhold i Royal Unibrews branche?

Porters Five Forces49 anvendes til at analysere forholdene omkring konkurrencesituationen i en gi-

ven branche. Vi har valgt at bruge modellen, fordi den giver et godt overblik over de konkurrence-

forhold, der eksisterer samt vigtigheden af disse. I analysen indgår leverandørernes forhandlings-

49 http://freelancerconsulting.com/business-frameworks/porter-five-forces-model-external-analysis.html
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styrke, kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter, truslen fra nye indtræn-

gere samt rivaliseringen i branchen.

Vi har valgt at afgrænse os, således der fokuseres på ølbranchen i Danmark i analysen.

4.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Et af de vigtigste input til produktionen i Royal Unibrew er råvarer. I ølproduktionen indgår råvarer

som byg, humle og gær mv. Det er ikke afgørende for Royal Unibrew og deres slutforbrugere,

hvem der leverer disse råvarer. Kvaliteten varierer ikke meget fra leverandør til leverandør. Dette

skyldes, at disse råvarer er en genusvare. Leverandørernes forhandlingsstyrke er afhængig af udbud

og efterspørgsel, hvilket gør, at forhold som vind og vejr har stor betydning for mængden af varer,

som bliver produceret og derigennem prisen på råvarerne.

Det er samtidig afgørende, at leverandørerne ligger så tæt på produktionen som muligt, idet trans-

portomkostningerne derved formindskes. Dette forhold svækker Royal Unibrews forhandlingsstyr-

ke overfor deres råvareleverandører, idet de er afhængige af at benytte leverandører, der ligger tæt

på produktionen.

Prisen på størstedelen af Royal Unibrews råvarer er stigende som følge af højere verdenspriser, som

omtalt i PEST-analysen. Dette er selvfølgelig en stor udfordring for Royal Unibrew, idet markeds-

priserne på de endelige producerede produkter bestemmes af slutforbrugeren, og indtjeningen på

produkterne vil derfor komme under pres. For at begrænse denne risiko har Royal Unibrew på de

væsentligste områder sikret sig på kort sigt mod stigende priser ved at indgå prisaftaler med leve-

randører for den vej igennem at afdække sin risiko50.

For at gøre sig mindre sårbare overfor ustabile leverancer, ustabile priser og ustabil kvalitet kunne

det overvejes at opkøbe leverandører, også kaldet vertikal integration. Risikoen ved dette vil selv-

følgelig være, at virksomheden i dårlige år alligevel skal ud og opkøbe råvarer til sin produktion et

andet sted, således man er lige vidt. Derfor anser vi det for fornuftigt, at virksomheden har indgået

fastprisaftaler på leverancer af råvarer for at gøre sig mindre sårbare overfor prisstigninger.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at Royal Unibrew er neutralt stillet overfor sine leveran-

dører. Royal Unibrew har for sine væsentligste leverancer af råvarer sikret sig mod de stigende rå-

50 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 41
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varepriser ved at indgå fastprisaftaler med leverandørerne af disse. Dette mindsker sårbarheden mod

prisstigninger som følge af fejlslagen høst.

4.2 Kunders forhandlingsstyrke

Royal Unibrews hovedkunder er detailhandlen, underholdningsindustrien og hotel-, restaurant- og

cafe-segmentet også kaldet HoReCa-segmentet.

Detailhandlen består typisk af få meget store kunder. Grundet størrelsen af den enkelte aktør har

detailbranchen forudsætningerne for en god forhandlerposition overfor Royal Unibrew. Derudover

har detailhandlen øget udvalget af ølmærker gennem de seneste år, og med en skiftende forbruger-

adfærd øger dette konkurrencen mellem ølproducenterne, hvilket styrker kundernes forhandlings-

styrke. Omvendt har Royal Unibrew-mærket en høj præference i Danmark, hvilket medfører, at

detailhandlen skal have Royal Unibrews øl i deres sortiment grundet slutkundernes præferencer.

Underholdningsindustriens forhandlingsmagt er uigennemskuelig, da mange koncerter, sportsarran-

gementer og øvrige events typisk har deres øl-leverandør som sponsor for det pågældende arrange-

ment. Dermed bliver afhængighedsforholdet gensidigt, da man ved udskiftning af øl-leverandør

også mister en sponsor.

HoReCa-segmentet er præget af, at det er mange små enkeltstående kunder, hvilket gør, at virk-

somheden skal have et veludviklet distributions- og salgsapparat for at betjene disse kunder.

Det er relativt nemt for kunderne at skifte leverandør, idet der indenfor fustager, flasker etc., er

standardiserede mål.

Generelt for HoReCa-segmentet og detailhandlen kan det siges, at slutforbrugernes loyalitet i sidste

ende bestemmer kundernes forhandlingsstyrke, idet hvis der eksempelvis ikke forhandles Royal

Unibrews produkter i Føtex, vil nogle kunder måske foretrække at handle andre steder, hvor de kan

købe produktet.

Samlet vurderes kundernes forhandlingsstyrke at være neutral. Så længe Royal Unibrew er i stand

til at brande og markedsføre sine produkter, så slutforbrugerne efterspørger disse, vil kunderne fort-

sat aftage deres produkter.
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4.3 Truslen fra substituerende produkter

Ovenfor51 ses udviklingen i salget af øl på det danske ølmarked i perioden 2001-2011. Tendensen

taler sit tydelige sprog, idet salget af øl på det danske marked er faldet alle årene, på nær i 2007,

hvor salget steg 0,5 mio. liter i forhold til 2006.

Med til historien om faldende ølsalg i Danmark skal det selvfølgelig nævnes, at grænsehandlen er

steget i samme periode. Ovenfor52 ses udviklingen i grænsehandlen set i forhold til udviklingen i

salget i Danmark. Som det kan ses, er salget i grænsehandlen steget med 10,4 % fra 173 mio. liter i

2009 til 191 mio. liter øl i 2011. I samme periode er salget i Danmark faldet med 9,6 % fra 406 mio.

liter øl i 2009 til 367 mio. liter øl i 2011. Procentuelt er faldet i Danmark altså fuldt ud afblødet i

51 http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=270
52 http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=270



Page 31 of 99

stigningen i grænsehandlen. Samlet er salget af øl dog faldet med 21 mio. liter øl i perioden, hvis øl

i Danmark og for grænsehandlen ses under ét.

Truslen fra substituerende produkter afhænger i høj grad af sociokulturelle tendenser i samfundet,

økonomiske forhold, politiske beslutninger mv. Flere af disse forhold bliver belyst i PEST-

analysen, hvorfor vi kun vil berøre områderne kort her.

Med faldet i ølforbruget i Danmark er det nødvendigt for Royal Unibrew at eksponere sig mod den-

ne risiko ved at øge salget af andre produkter end øl, eksempelvis cider, som Royal Unibrew også

producerer i form af mærket Tempt og samtidig øge sit salg på markeder, hvor væksten er opadgå-

ende, som eksempelvis på det baltiske marked.

Royal Unibrew er derfor udfordret dobbelt på det danske marked, nemlig både på generelt faldende

ølsalg samt en udvikling mod at forbrugerne søger mod substituerende produkter.

På baggrund af ovenstående må det konstateres, at Royal Unibrew er hårdt udfordret af substitue-

rende produkter, både som følge af et faldende ølmarked, men også som følge af at især salget af

vin er steget kraftigt siden 2006. Tendenserne tegner til, at ølmarkedet i Danmark fortsat vil falde i

volumen, hvorfor den relative andel af substituerende produkter må forventes at stige. Som følge

heraf vurderes det, at truslen fra substituerende produkter er stor.

4.4 Truslen fra nye indtrængere

Generelt har branchen høje faste omkostninger ved etablering og vedligeholdelse af et moderne

bryggeri. Derfor er det som aktør vigtigt at have en relativ høj afsætningsvolumen, da der herved

kan opnås stordriftsfordele ved produktion, administration og distribution.

For en ny aktør kræver det en betydelig investering i et produktionsapparat. Ydermere vil det kræ-

ve, at den nye aktør ansætter en masse mennesker med knowhow, som ved hvordan øl produceres

samt formår at sælge det. Udover produktion er logistik en væsentlig faktor, da de høje kapacitets-

omkostninger gør, at bryggeriet opnår en væsentlig lavere omkostning pr. produceret liter øl ved høj

kapacitetsudnyttelse, da især lageromkostninger og til dels transportomkostninger er tilnærmelses-

vis konstante på kort sigt.

Foruden et stort produktionsapparat og medarbejdere med knowhow i hvordan øl produceres, kræ-

ver opstart af bryggeri på niveau med Royal Unibrew også et stort distributionsapparat. Idet der



Page 32 of 99

betjenes både detailhandlen og HoReCa-segmentet, kræver det et stort og komplekst produktions-

apparat, idet leverancer er vidt forskellige. Detailhandlen skal typisk have store leverancer af rela-

tivt få produkter, mens HoReCa-segmentet skal have mange forskellige produkter, men til gengæld

et lille antal styk. Ydermere er leverancer til HoReCa-segmentet besværet af, at leverancer foregår

til utroligt mange kunder, hvorfor det kræver et stort antal lastbiler og chauffører at betjene kunder-

ne.

Udgangsbarriererne ved at forlade branchen er høje, idet man for at etablere et bryggeri skal købe et

stort produktionsapparat. Dette er svært at komme af med ved salg.

På baggrund af omkostningerne og tidsforbruget for at blive en reel konkurrent, vurderes truslen for

nye aktører lille. Foruden et stort produktions-, distributions- og administrationsapparat kræver det

først og fremmest et godt brand for at blive en seriøs spiller på bryggerimarkedet, idet loyaliteten

fra kunderne er stor på øl.

4.5 Intensiteten i den rivalisering, der foregår mellem konkurrenterne i industrien

Overordnet set vurderes det, at konkurrenceintensiteten er høj. Det skyldes, at Royal Unibrew i

Danmark har en konkurrent i Carlsberg, der, udover at være det med afstand største bryggeri i

Danmark53, også spiller en rolle i det globale kapløb om at være det største bryggeri. Ifølge Carls-

berg selv har de i Danmark en markedsandel på 62 %54, mens Royal Unibrew ifølge dem selv har

en markedsandel på cirka 20 %55.

Vesteuropa har en høj konkurrenceintensitet, idet markedet er kendetegnet ved stagnerende vækst

og ligeværdige konkurrenter, hvorfor konkurrencen består i at tage markedsandele fra konkurren-

terne, hvilket typisk er omkostningstungt, idet det kræver store investeringer i især markedsføring

for at skabe præferencer for ens produkter.

53 Bilag 6 – oversigt over største bryggerier i Danmark målt på omsætning

54 http://www.carlsbergdanmark.dk/Presse/Virksomheden/Pages/Kortefacts.aspx
55 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=67
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Overordnet set er det desuden lykkedes de store udbydere at holde nye truende udbydere ude fra

markedet, blandt andet pga. høje etableringsomkostninger. Dog er det lykkedes for blandt andre

Micro bryggerierne at tage markedsandel ved at tilbyde specialøl til et mindre segment.

På baggrund af ovenstående vurderes rivaliseringen mellem konkurrenterne i branchen hård. Virk-

somheden har i Carlsberg en konkurrent, som også konkurrerer på det globale ølmarked og dermed

har et andet kapitalapparat til rådighed og et brand i særklasse.

4.6 Delkonklusion på Porters Five Forces

Vi har analyseret branchen via Porters Five Forces og kan dermed konkludere på det andet dels-

pørgsmål i problemformuleringen.

 Hvordan er konkurrenceintensiteten og øvrige forhold i Royal Unibrews branche?

Royal Unibrews råvarer er hovedsageligt genusvare. Råvarerne bestemmes i høj grad af udbud og

efterspørgsel, som påvirkes af vejrforhold. Det kan ud fra analysen konkluderes, at leverandørernes

forhandlingsstyrke er neutral, grunden varetypen.

Royal Unibrews kunder opdeles i fire segmenter. Detailbranchen har over den seneste årrække ud-

videt øl-sortimentet, hvor de tidligere kun solgte Carlsberg og Royal Unibrews produkter. Da de-

tailbutikkerne i Danmark indgår i store koncerner, er deres forhandlingsstyrke forbedret. Detailbu-

tikkerne er styret af slutbrugerens præferencer. Ønsker slutbrugeren at købe Royal Unibrews pro-

dukter, og fører detailhandleren ikke disse, vil forbrugeren gå et andet sted hen. Dette præger også

HoReCa-segmentet. Underholdningsindustriens valg af øl-leverandør hænger ofte sammen med

sponsorrater. Fravælges leverandøren, frafalder sponsoratet. Det kan konkluderes, at kundernes for-

handlingsstyrke er neutral, da de i høj grad er påvirket af slutbrugerens præference.

Øl-branchen er, som gennemgået i PEST-analysen, truet af substituerende produkter, såsom cider

og vin. Forbruger fravælger i stigende grad øl til fordel for substituerende produkter. Det kan kon-

kluderes, at truslen fra substituerende produkter er stor.



Page 34 of 99

Øl-branchen er kendetegnet ved store produktionsapparater, og det er derfor omkostningskrævende

at etablere sig, og der kræves stor knowhow indenfor branchen. Yderligere er afsætningen af øl i høj

grad påvirket af slutbrugerens præferencer, som påvirkes at stærke brands. Det kan konkluderes, at

truslen fra nye aktører er lille.

Den største aktør i den danske øl-branche er Carlsberg, som er markedsleder, og som samtidigt er

en af de største globale bryggerivirksomheder. Branchen er påvirket af stagneret vækst og høje faste

omkostninger. Det kan konkluderes, at konkurrenceintensiteten i branchen er stor.

Opsummering til fastsættelse af beta

Parameter Konklusion på forhold

Leverandører Neutral – der indgås fastprisaftaler på de

væsentligste køb.

Kunder Neutral – Royal Unibrews brandvalue gør, at

kunderne skal have deres produkter.

Substituerende produkter Stor – tendensen er, at forbrugerene bevæger

sig væk fra øl mod vin og cider.

Nye konkurrenter Lille – det kræver betydelige investeringer og

know-how.

Rivalisering i branchen Stor – Carlsberg er en dominerende spiller og

samtidig en global aktør.

Det konkluderes, at den samlede driftsmæssige risiko, fra Porters Five Forces, vurderes

at være neutral

5. Boston-matrix

For at besvare det tredje delspørgsmål i vores problemformulering vil vi i denne del analysere, om

sammensætningen af Royal Unibrews produkter er hensigtsmæssig

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?
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For at belyse hvordan Royal Unibrews enkelte produkter bidrager til virksomhedens indtjening, har

vi valgt at udarbejde en Boston-Matrix. Matrixen er relativ simpel og består af to variable, relativ

markedsvækst og relativ markedsandele. Væksten viser forventningerne til fremtiden, hvorimod

markedsandelen viser, hvor stor en spiller produktet er på markedet.

I opgaven har vi valgt at udarbejde modeller med udgangspunkt i det danske marked for drikkeva-

rer, hvor en stor del af indtjeningen stammer fra. Vi har taget udgangspunkt i oplysninger fra Euro-

moitor, som senest er opdateret for 2011. Vi har valgt at koncentrere analysen om følgende segmen-

ter:

 Pilsner (Domestic Standard lager)

 Importeret øl (Imported Premium Lager)

 Cider

 Vand

 Sodavand (Soft Drinks)

 Energidrik

I segmentet Pilsner (Domestic Standard lager) har Royal Unibrew produkter som Royal, Odense,

Ceres og Thor. I 2011 er Royal Unibrew den næststørste aktør på det danske ølmarked med en mar-

kedsandel på 18 %. Den største aktør på det danske ølmarked er Carlsberg A/S, med en markedsan-

del på 57,1 %56.

Royal-øllen er den tredje bedst sælgende øl på det danske ølmarked med en markedsandel på 9 %.

Grøn Tuborg og Carlsberg Pilsner har henholdsvis 22,2 % og 13,5 % af det danske ølmarked. Frem

mod 2016 forventes der et lille fald for Pilsner (Domestic Standard lager) fra 212,5 mio. liter til 203

mio. liter57.

Royal-Øllen befinder sig på et marked med en lav vækst og har en betydelig andel af markedet.

Royal-øllen er derfor placeret i ”Cash Cow” tæt på ”Dog”.

56 Ølmarkedet i Danmark, bilag 7
57 Ølmarkedet i Danmark, bilag 8
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På markedet for Importeret øl (Imported Premium Lager) er Royal Unibrew markedsleder med li-

censproduktionen af Heineken. I 2011 udgør Heineken 1,5 % af det totale ølmarked i Danmark.

Nærmeste konkurrent er Anheuser-Busch InBev NV, som bl.a. producerer Budweiser. Markedet for

Importeret øl (Imported Premium Lager) udgjorde i 2011 9,2 mio. liter, og markedet forventes at

udgøre 7,8 mio. liter i 201658.

Heineken befinder sig på et marked, hvor der forventes en negativ vækst fra 2012 – 2016. Heineken

er markedsleder59, og er mere end dobbelt så stor som den nærmeste konkurrent. Heineken er derfor

placeret i ”Cash Cow” på højre side af Royal-øllen, da markedsandelen er større.

På markedet for cider er Royal Unibrew den tredje største aktør med cideren Tempt med en mar-

kedsandel på 14,1 %. Markedsleder er Carlsberg A/S (Somersby) med 44,5 %, og nummer to på

markedet er Cult Scandinavia A/S (Cult & Mokai) med en markedsandel på 16,5 %60. Afsætningen

på markedet forventes at stige fra 16,1 mio. liter til 17,2 mio. liter i 201661.

Tempt befinder sig på et marked med en høj forventet vækst, samtidigt med at produktet har en lille

andel af markedet. Tempt placeres derfor i ”Question mark”.

På markedet for flaskevand har Royal Unibrew produktet Egekilde og Aqua Minerale. Egekildes

markedsandel udgjorde i 2011 5,9 %. Den største aktør på markedet er Aqua d’Or med en markeds-

andel på 41,4 %62. Salget af flaskevand i 2011 ligger på niveau med salget i 2006 på 115 mio. liter.

Det forventes, at salget i 2016 vil være 116 mio. liter63. Egekilde befinder sig på et marked med en

relativ lille vækst med en lav markedsandel. Egekilde placerer sig i ”Cash Cow”, men tæt på ”Dog”,

da overskuddet er stort og stabilt. Omkostningerne ved at producere Egekilde er begrænsede, og

størstedelen af kostprisen udgøres af afgifter.

58 Ølmarkedet i Danmark, bilag 9

59 Se bilag 7
60 Se bilag 10

61 Alcoholdrinks i Danmark, bilag 11

62 Softdrinks i Denmark, bilag 12
63 Bottled water i Denmark, bilag 13
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På markedet for sodavand er Royal Unibrew, med Faxe Kondi og Pepsi, den næststørste aktør med

en markedsandel på 15,7 %, mod Carlsberg A/S’ markedsandel på 56,3 % (hovedsageligt Coca-

Cola)64.

Markedet et stagneret, og det forventes, at afsætningen vil stige med 1 mio. liter fra 2011 til 201665.

Faxe Kondi befinder sig på et stabilt marked med en lille forventet vækst. Faxe Kondi placeres som

”Cash Cow”, da væksten forventes at være lav, og markedet nærmer sig ligevægtstilstande med

hård konkurrence fra særligt Coca-Cola.

I 2012 introducerede Royal Unibrew Faxe Kondi Booster i segmentet for energidrikke. Salget af

energidrikke er steget med 14,4 mio. liter fra 2006 til 201166 og forventes at stige med 8 % frem

mod 201667. Faxe Kondi Booster placeres i ”Question mark”, da markedet er i høj vækst, og mar-

kedsandelen antages at være lille.

Konklusion på Bosten

Vi har analyseret Royal Unibrews sammensætning af produkter, via Boston-matrixen, og kan der-

med konkludere på en del af det tredje delspørgsmål i problemformuleringen.

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

Royal Unibrews produktmiks er sammensat af mange forskellige drikkevarer. I de forskellige seg-

menter udgør produkterne alt fra en lille andel til en stor andel af markedet. Flere af produkterne

kategoriseres som cash cows, hvilket giver virksomheden et økonomisk spillerum og gode mulig-

heder for fremtiden. Det kan konkluderes, at sammensætningen af produkter er hensigtsmæssig.

Opsummering til budgetteringsafsnittet

Produkt Forventet udvikling

Øl Fortsat fald i afsætningen

64 Corbonated drink Denmark, bilag 14
65 Det har ikke været muligt at finde en markedsanalyse hvor Faxe kondi direkte indgår, hvorfor at der er taget ud-

gangspunkt i Royal Unibrews andel af sodavandsmarkedet bilag 15

66 Energy drinks, bilag 16
67 http://www.business.dk/markedsrapporter/salget-af-energidrikke-boomer
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Sodavand, cider og flaskevand Stagneret, lille vækst

Energidrikke Stor stigning i afsætningen

Ud fra ovenstående vurderes det, at Royal Unibrew vil opleve en nedgang i afsætningen frem

mod 2016.

6. Konkurrencestrategier

For at besvare det tredje delspørgsmål i vores problemformulering vil vi i denne del analysere Roy-

al Unibrews konkurrencestrategier via Porters generiske konkurrencestrategier.

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

Ovenfor ses Porters generiske konkurrencestrategier68. Ifølge Porter bestemmes en virksomheds

generiske strategi ved to dimensioner; Konkurrencemæssig fordel og konkurrencemæssigt sigte.

Konkurrencemæssig fordel måles ved enten lave omkostninger eller differentiering. Den anden ak-

se, konkurrencemæssigt sigte, fortæller om, hvorvidt virksomhedens produkter henvender sig til en

bred eller snæver målgruppe.

Overordnet handler konkurrencestrategier om at fastsætte de handlinger, der skal til for at klare sig i

konkurrencen i branchen.

Før Royal Unibrews konkurrencestrategi kan bestemmes, vil deres vision, mission, værdigrundlag

og strategiske mål blive gennemgået og sammen med den øvrige strategiske analyse fastslå Royal

Unibrews konkurrencestrategi.

68 http://toolbox.systime.dk/index.php?id=496
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6.1 Vision for Royal Unibrew

”Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en førende udbyder af drikkevarer på

en række markeder i Vest- og Østeuropa samt på de internationale markeder for maltdrikke”69.

Et selskabs vision handler om den tilstand, virksomheden ønsker at befinde sig i på sigt. Der angi-

ves ikke nogen nærmere bestemt tidshorisont på målet, men det er en generel målsætning70.

I Royal Unibrews vision ligger flere interessante ting. For det første har Royal Unibrew fokus på

lønsom vækst. De vil ikke udvikle deres position som en førende udbyder af drikkevarer, hvis det

sker på bekostning af, at lønsomheden ikke er i orden.

For det andet vil de udvikle de markeder, hvor de har en førende position. De har altså ikke planer

om at vækste på markeder, hvor de ikke har en førende position.

6.2 Mission for Royal Unibrew

”Vi vil opfylde forbrugernes og kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer

primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke”71.

En virksomheds mission handler for det meste om virksomhedens formål. En mission indeholder en

kortfattet præcisering af, hvilke ønsker og behov kunderne har, som virksomheden tilstræber at

dække72.

Hvor en vision gælder på overordnet virksomhedsniveau, er et selskabs mission på forretningsni-

veau. Royal Unibrews mission viser, at de ved at fokusere på forbrugernes og kundernes behov for

kvalitetsdrikkevarer har fokus på kvalitet af deres produkter.

6.3 Værdigrundlag for Royal Unibrew

”Vi har seks værdier i koncernen. De udgør vores fælles fundament og er rettesnor for vores adfærd

i dagligdagen. Værdierne og opfølgning på deres efterlevelse evalueres en gang om året - dels i en

bred tilfredshedsundersøgelse og dels i de individuelle medarbejderudviklingssamtaler.

Royal Unibrews værdier er:

 Ansvarsbevidste

 Engagerede

69 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=852

70 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 102

71 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=852
72 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 103
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 Helhedsorienterede

 Kreative

 Ambitiøse

 Ærlige og åbne 73”

Et selskabs værdigrundlag er fundamentet for visionen og missionen. Værdierne beskriver de

grundlæggende holdninger, som virksomheden mener, gennemsyrer organisationen. Dette gælder i

relation til, hvad der ses som etisk korrekt adfærd og moralsk ansvarlighed74.

Det vurderes, at Royal Unibrews værdigrundlag stemmer fint overens med selskabets vision og

mission om lønsom vækst og kvalitetsprodukter til forbrugere og kunder. Ansvarsbevidsthed kan

kobles til lønsom vækst og helhedsorienterede, kreative og ambitiøs kan ses i sammenhæng med

kvalitetsprodukter.

6.4 Strategiske mål for Royal Unibrew

”Det er Royal Unibrews strategi at være en fokuseret stærk regional bryggerivirksomhed inden for

øl, malt- og læskedrikke med ledende positioner på de markeder eller i de segmenter, hvor der ope-

reres”75.

Når en virksomhed har beskrevet sin vision, mission og værdigrundlag, er næste skridt at formulere

en konkret strategisk målsætning på såvel kort sigt som på lang sigt. Målsætningen omhandler fi-

nansielle præstationer, operative forhold, sociale forhold mv. og kan vedrøre produktion, produkter,

markeder med flere76.

På baggrund af gennemgangen af Royal Unibrews vision, mission og værdigrundlag vurderes det,

at selskabets strategi afspejler visionen om, via lønsom vækst, at udvikle positionen som førende

spiller på drikkevaremarkedet på en række markeder i Vest- og Østeuropa samt missionen om at

opfylde kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer. For at være en fokuseret stærk regional bryggeri-

virksomhed kræver det en lønsom forretning og kvalitetsprodukter, så forbrugerne vil købe produk-

terne.

73 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=852

74 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 104

75 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 9
76 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 105
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6.5 Konkurrencestrategi for Vesteuropa og Baltikum

På markederne i Vesteuropa og Baltikum har virksomheden en bred produktportefølje, som hen-

vender sig til mange målgrupper, i form af øl, sodavand, cider, juice, energidrik, kildevand mv. Det-

te betyder, at virksomheden har produkter, som sigter på et bredt konkurrencemæssigt marked.

Royal Unibrews produkter er karakteriseret ved at være stærke lokale brands med høj lokal foran-

kring. Ydermere blev det ved gennemgangen af Royal Unibrews vækststrategi konstateret, at bran-

ding af produkterne er et vigtigt led i Royal Unibrews ambition om organisk vækst.

Royal Unibrew søger at differentiere sig gennem kvalitetsprodukter og effektiv branding, for at

skabe ekstra værdi for deres kunder. Ydermere sker deres branding gennem markedsføring af alle

deres produkter og ikke kun brandet Royal Unibrew. Her adskiller Royal Unibrew sig fra blandt

andre Carlsberg og Heineken, som brander sig gennem deres navne og ikke de enkelte produkter.

Den overordnede konkurrencestrategi for Vesteuropa og Baltikum må derfor konkluderes at være

en differentieringsstrategi.

6.6 Konkurrencestrategi for maltdrikke

Royal Unibrew sælger maltdrikke på relativt få markeder. Det drejer sig om en række lande i Cari-

bien, Centralamerika, Afrika samt byer i Europa med høj koncentration af indbyggere fra de før

nævnte lande og områder77. Dette gør det konkurrencemæssige sigte smalt, idet målgruppen er rela-

tivt lille.

Brandingen af maltdrikke på markederne, hvorpå salget foregår, er et vigtigt element i Royal

Unibrews ambition om at vækste med 10-15 % i årene fremover. Virksomheden forsøger derfor på

disse markeder at differentiere sig fra konkurrenterne. Konkurrencestrategien er derfor for malt-

drikke differentieringsfokus.

6.7 Delkonklusion på konkurrencestrategier

Vi har analyseret Royal Unibrews konkurrencestrategier, via Porters generiske konkurrencestrategi-

er, og kan dermed konkludere på en del af det tredje delspørgsmål i problemformuleringen.

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

77 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 28
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Royal Unibrews konkurrencestrategi med primært at følge en strategi mod at differentiere sig fra

konkurrenterne vurderes hensigtsmæssig for at skabe værdi for aktionærerne. Royal Unibrew har

mange stærke lokale brands, som kunderne sætter pris på og gerne vil betale for.

Det vurderes også, at strategien om at differentiere sig til vækst opfylder Royal Unibrews vision om

lønsom vækst, missionen om kvalitetsprodukter til kunderne samt værdigrundlaget med blandt an-

det ansvarsbevidsthed, engageret og kreativ.

Den anvendte differentieringsstrategi har givet udslag i balancesammensætningen per ultimo de-

cember 2012. Heraf fremgår det, at virksomheden har frasolgt, og er i gang med at frasælge, ikke-

kerne-aktiviteter, hvilket også kommer til udtryk i vores regnskabsanalyse i afsnit 10.

7. Vækststrategier

For at besvare det tredje delspørgsmål i vores problemformulering vil vi i denne del analysere Roy-

al Unibrews vækststrategier, via Ansoff’s vækstmatrix.

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

For at virksomheder kan nå deres målsætninger, er vækststrategier nødvendige. Via vækst kan akti-

onærværdien forøges. Ved at fastsætte en vækststrategi med udgangspunkt i finansielle værdidrive-

re kan virksomheden skabe mere værdi, som i sidste ende kan tilfalde aktionærerne.

At forøge væksten i en virksomheds omsætning, markedsandel eller overskud er dog ikke nødven-

digvis lig med at øge aktionærværdien. Foretages der eksempelvis opkøb, hvor der er betalt en

overpris for virksomheden, vil aktionærværdien forsvinde over mod den overtagne virksomheds

aktionærer i stedet for virksomhedens egne aktionærer. Opkøb er således kun værdiskabende for en

virksomhed, hvis afkastet af investeringen overstiger kapitalomkostningerne ved overtagelsen på

længere sigt78.

Vækststrategien skal ydermere afspejle virksomhedens vision og mission, ligesom den skal passe

med virksomhedens kultur. Det nytter ikke noget at lancere en vækststrategi, hvis ikke virksomhe-

dens ansatte løber i samme retning.

78 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 111-116
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Ovenfor ses Anshoffs vækstmatrice79. Denne anviser fire forskellige måder, virksomheder kan væk-

ste på. De tager alle udgangspunkt i virksomhedens nuværende aktiviteter.

Markedspenetrering

Denne strategi går ud på at sælge flere af sine produkter på sine nuværende markeder. Dette kan

blandt andet ske ved at erobre kunder fra konkurrenterne, få nuværende kunder til at købe mere og

udvide markedet, så nye målgrupper tiltrækkes.

Markedsudvikling

Markedsudvikling vil sige, at virksomhedens eksisterende produkter sælges på nye markeder. Dette

kan ske, ved at Royal Unibrew begynder at eksportere sine produkter til nye geografiske markeder.

Det kan også ske ved at sælge til nye kundegrupper i lande, hvor virksomheden allerede har aktivi-

teter. Det kan eksempelvis ske ved at gå fra at sælge fra B2B til B2C.

Produktudvikling

Produktudvikling vil sige, at vækst opnås gennem udvikling af nye produktlinier. Dette kan ske ved

at udvide ens produktsortiment. Dette kan ske ved line extension, hvor en ny produktlinie introduce-

res eller ved brand extension, hvor et nyt produkt markedsføres under samme mærke.

Produktudvikling kan ligeledes ske ved produktforbedring, hvor ens nuværende produkter tilføres

en ny egenskab eller ny funktion. Ydermere kan et helt produkt introduceres, som dækker et nyt

behov.

79 http://shareplay.ning.com/group/transmedia-tools/page/strategisk-v-rkt-j-til-eksport-og-v-kst
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Diversifikation

Den sidste vækststrategi i Anshoffs vækstmatrice er diversifikation. Diversifikation betyder vækst

gennem nye produkter på nye markeder. Der skelnes mellem to former for diversifikation: koncen-

trisk diversifikation og konglomerat diversifikation.

Koncentrisk diversifikation er, hvor virksomheden markedsfører nye produkter på nye markeder,

hvor der er sammenfald med den eksisterende produktportefølje. På denne måde opnås der synergi-

effekter mellem den nye produktportefølje og den eksisterende.

Konglomerat diversifikation er, hvor en virksomhed optager helt nye forretningsområder, som ikke

har sammenhæng til den eksisterende produktportefølje80.

I forbindelse med analysen af vækststrategier har vi afgrænset analysen til at omhandle Vesteuropa

og Baltikum, da disse markeder udgør langt hovedparten af Royal Unibrews samlede aktivitet og

omsætning.

Grundlæggende følger Royal Unibrew to strategier, nemlig markedspenetrering og produktudvik-

ling. De søger at udvikle deres etablerede markeds- og segmentpositioner, hvor de i dag har enten

en ledende position som for eksempel i Danmark eller Baltikum, eller betydelige og ledende niche-

positioner, som for eksempel i Italien eller de internationale markeder, hvor Royal Unibrew sælger

maltdrikke.

Royal Unibrews position som regional bryggerivirksomhed er oparbejdet gennem udvikling og op-

køb af velkendte lokale brands, som løbende videreudvikles i takt med, at markedet efterspørger

dette. Udviklingen af produktporteføljen sker gennem Royal Unibrews egen udvikling af smagsva-

rianter, produkter og brands på eksisterende og nye drikkevarekategorier. Ydermere sker der udvik-

ling gennem licensaftaler med større brands, som eksempelvis Pepsi Cola og Heineken, for hvem

der er indgået licensaftaler med på det danske marked og som noget nyt også i Baltikum for 201381.

80 http://toolbox.systime.dk/index.php?id=500
81 Royal Unibrew årsrapport 2012 side 9-10
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I Vesteuropa har Royal Unibrew en samlet markedsposition som nummer to. Her fokuserer Royal

Unibrew på at styrke sin produktportefølje for at udvide samarbejdet med kunderne. I og med, at

markedet for især øl er faldende, er produktinnovation højt prioriteret i Nordvesteuropa. Her foku-

seres især på de sociologiske- og demografiske trends.

På det vesteuropæiske marked er det således overvejende produktudvikling, Royal Unibrew satser

på som vækststrategi.

I Italien har Royal Unibrew det største mærke inden for importeret øl, og virksomheden har derfor

en rigtig god position her.

Virksomheden fokuserer her på at penetrere markedet med sine eksisterende produkter, hvilket pri-

mært sker ved at øge kendskabet til Royal Unibrews produkter gennem fokus på markedsføring på

de sociale medier og TV. Dette gøres for både at styrke efterspørgslen i on-trade segmentet, altså

hotel-, restaurant- og café-branchen, samt off-trade segmentet, nemlig detailhandlen.

Ved at styrke markedsføringen overfor slutforbrugerne, er det Royal Unibrews forventning, at dette

vil smitte af på efterspørgslen i salgskanalerne.

I Baltikum har Royal Unibrew en meget bred produktportefølje, primært indenfor øl, juice, læske-

drikke og vand. Vækststrategien på det baltiske marked er ligesom for det vesteuropæiske at udvik-

le sin produktportefølje og den vej igennem at udvikle samarbejdet med kunderne82.

Royal Unibrew har ydermere for 2013 styrket sin produktportefølje med overtagelsen af distributio-

nen af Heineken-mærket i Baltikum. Vækststrategien er her udelukkende produktudvikling.

Udover generelle markedsføringsmæssige tiltag har virksomheden også fokuseret sin markedsføring

af øl indenfor musikbranchen, nærmere bestemt rocken83. Her kan håbefulde rock-bands uploade

deres rocknumre og igennem samarbejde med forskellige spillesteder, hvor Royal Unibrews øl bli-

ver solgt, kan kunstnerne komme ud og spille foran publikum. Ydermere donerer Royal Unibrew

penge til rocken, hver gang der bliver solgt en Royal Export. Resultatet af samarbejdet mellem

82 Royal Unibrew årsrapport side 10+11
83 http://www.volcanoconcepts.nu/328-tak-rock
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rock-branchen og Royal Unibrew har resulteret i øget kendskab til Royal Export-brandet via kob-

lingen til rockmusik og øget salg af Royal Export.

Det vurderes, at Royal Unibrews vækststrategi med primært markedspenetrering og produktudvik-

ling er hensigtsmæssig. De seneste 5 år har Royal Unibrew skåret til og effektiviseret forretningen

ved frasalg af aktiviteter, som ikke har ligget inden for Royal Unibrews strategi, som er at være en

stærk regional spiller på de markeder, som de befinder sig på. Dette er de blevet ved at være innova-

tive og dygtige til at produktudvikle og markedsføre deres stærke regionale brands, som Faxe Kon-

di, Royal mv. Royal Unibrew kunne overveje sin tilstedeværelse på det tyske marked (når der ses

bort fra grænsehandlen), hvor virksomheden er en meget lille aktør på et meget stort marked. Til-

stedeværelsen her er ikke umiddelbart i tråd med strategien om at være en stærk regional spiller,

hvorfor dette kan skabe ’støj’ i den samlede forretning.

Royal Unibrew har siden starten på deres turnaround i 2008 ikke gjort brug af hverken horisontal

eller vertikal integration.

At Royal Unibrew ikke benytter vertikal integration vurderes fornuftigt, idet det vurderes, at selska-

bet ikke har kompetencerne eller know-how’en til at drive forretning i hverken landbrug-, detail-

eller HoReCa-segmentet. I vores analyse af Porters Five Forces er det ligeledes konkluderet, at der

ikke skulle være nogen væsentlige grunde til at foretage vertikal integration i værdikæden.

Horisontal integration vurderes derimod at kunne være en mulig vækststrategi for Royal Unibrew i

fremtiden. Royal Unibrew er i 2012 tæt på at være gældsfri84, og dette åbner op for investeringer i

fremtidig vækst. Dette kunne komme fra opkøb af virksomheder, som passer ind i Royal Unibrews

strategi om at være en stærk regional spiller på de markeder, de konkurrerer på. Med en generering

af frit cashflow på 476 mio. kr. i 201285 og et budget, der lyder på nogenlunde det samme for 2013,

vil der i fremtiden blive genereret likviditet til at foretage strategiske investeringer. Om det så er en

rentabel investering for Royal Unibrew, vil en due diligence af targede virksomheder skulle afgøre.

84http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/253529/unibrew_taet_paa_gaeldfri_-

_topchef_klar_til_nye_angreb.html
85 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 62
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Det er således vigtigt, at der ikke bliver betalt overpris for fremtidig vækst, således at det er den

opkøbte virksomheds aktionærer, som tjener på købet og ikke Royal Unibrews aktionærer.

7.1 Delkonklusion på vækststrategier

Vi har analyseret Royal Unibrews vækststrategier, via Ansoff’s vækstmatrix, og kan dermed kon-

kludere på en del af det tredje delspørgsmål i problemformuleringen.

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

Det vurderes, at Royal Unibrews vækststrategi med markedspenetrering og produktudvikling er

hensigtsmæssig. Virksomheden udvikler løbende nye varianter og nye produkter, samt foretager

strategiske opkøb og indgår licensaftaler, for at styrke den konkurrencemæssige position.

Royal Unibrew har siden starten på turnaround’en i 2008 solgt fra og skåret til, så virksomheden i

dag er en strømlinet forretning med fokus markeder, hvor Royal Unibrew er en regional spiller og

på markeder, hvor virksomheden har en solid nicheposition.

Royal Unibrew har en række stærke brands, som for eksempel Faxe Kondi, hvor yderligere mar-

kedsføring og produktudvikling vurderes fornuftig som led i en fremtidig vækststrategi.

8. SWOT

For at besvare det tredje delspørgsmål i vores problemformulering, vil vi opsummere vores strategi-

ske analyser i en SWOT.

 Hvilke styrker og svagheder besidder Royal Unibrew?

Styrker

Økonomisk situation – kapitalberedskab

Produktionsapparat

Direktion – Knowhow

Cash Cows

Brand

Svagheder

Regional aktør

Innovation

Manglende mulighed for diversifikation

Muligheder Trusler



Page 48 of 99

Vækstplan DK

Vækst i Baltikum og øvrige markeder

Nye konkurrenter

Befolkningsudviklingen på øvrige markeder

Produkt og markedsudvikling

Renteudviklingen

BNP

Negativ vækst på hovedmarkederne

Punktafgifter

Råvarepriser

Carlsberg – Baltikum

Befolkningsudviklingen på hovedmarkedet

Trends

8.1 Styrker

I 2008 var Royal Unibrew truet af konkurs. Direktionen og den daglige ledelse blev udskiftet, og

strategien blev revurderet. Siden 2008 har Royal Unibrew optimeret forretningen. Administration

og produktion er samlet, og virksomheden har løbende udskilt non-core dele af forretningen. Sel-

skabet har pr. 31.12.2012 en rentebærende gæld på 321 mio. kr., som forventes at være udlignet i

løbet af 2013.

Royal Unibrew har en bred produktportefølje, som dækker alt fra kildevand, cider til øl. Flere af

Royal Unibrew produkter, Royal, Heineken, Egekilde og Faxe Kondi, som er klassificeret som cash

cows, og er stærke varemærker. På flere af de markeder, som de agerer på, indtager Royal Unibrew

en stærk position. Produkterne i denne kategori og kapitalberedskabet giver Royal Unibrew mulig-

hed for at produkt- og markedsudvikle, samt at intensivere aktiviteten på udvalgte markeder.

8.2 Svagheder

Royal Unibrews strategi, at være en regional operatør, kan samtidig være en svaghed, da virksom-

heden er meget mindre end den største konkurrent på hjemmemarkedet, Carlsberg. Virksomhedens

størrelse kan sætte begrænsninger for eventuelle større satsninger, herunder innovation.

Virksomheden har, som vi identificerede i Boston-modellen, i længere tid indtaget en rolle som

follower, i bl.a. segmentet for cider, flaskevand og energidrikke. Denne ageren kan være årsagen til

den markedsposition, som de indtager.

Grundet virksomhedens størrelse er mulighed for koncentrisk diversifikation minimal. Trenden på

det danske marked for alkoholiske drikke viser et skift i forbrugerens præference mod vin.
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8.3 Muligheder

I forbindelse med vores PEST-analyse, Poters Five Forces og Boston-model har vi identificeret fle-

re forhold i omverdenen, som kan have en positiv indvirkning på Royal Unibrew.

Vækstplan DK, såfremt den bliver vedtaget i sin nuværende form, vil have en positiv indvirkning på

Royal Unibrew. En regulering af selskabsskatten og lempelse af bl.a. energispareafgiften vil have

en positiv påvirkning på Royal Unibrew.

Vækst i afsætningen og i befolkningsudviklingen i markederne i Baltikum og øvrige markeder er en

mulighed for Royal Unibrew til at øge deres aktiviteter. Det øgede forventede salg af øl og den for-

ventede vækst i markederne er en stor mulighed for Royal Unibrew. Der forventes en vækst på

maltmarkederne på ca. 10-15 % årligt.

Som analyseret ved gennemgangen af Porters Five Forces er indtrængen på ølmarkedet forbundet

med mange etableringsomkostninger. Yderligere har varemærker en stor betydning for afsætningen.

Dette forhold er en fordel for Royal Unibrew, da det kan mindske konkurrencen på hjemmemarke-

det.

Royal Unibrew forventer at blive gældsfri i løbet af 2013, hvorfor udviklingen (stigning) i låneren-

ten kan være en fordel for Royal Unibrew, da det således vil være dyrere for konkurrenterne at låne

penge, samtidig med at Royal Unibrews omkostninger hertil falder.

Den forventede vækst i BNP vil øge forbrugernes købekraft, og derved kan det øge Royal Unibrews

afsætning på hovedmarkederne.

8.4 Trusler

Mange af Royal Unibrews produkter påvirkes i overvejende grad af punktafgifter. Den politiske

tendens har i de senere år været stigninger på punktafgifter, hvilket har en negativ indvirkning på

Royal Unibrew, idet det påvirker afsætningen af Royal Unibrews produkter. Fortsætter stigningerne

i afgifter og råvarepriser, får Royal Unibrew svært ved at opretholde målet om et EBIT på 14 %, da

der er usikkerhed om, hvor meget af kommende stigninger, som kan lægges oveni prisen.
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Der har i den seneste årrække ikke været ændringer i ølafgifter i Baltikum. Såfremt regeringerne

vælger at øge afgifterne, som trenden er i Vesten, vil Royal Unibrew være nødsaget til at øge prisen

tilsvarende, hvilket kan medføre et fald i afsætningen.

I takt med at forbrugeren i Baltikum i stigende grad efterspørger importeret øl, sammenholdt med at

forbruget generelt er stigende, kan truslen fra de globale aktører blive en realitet. Carlsberg, som i

forvejen opererer i Baltikum, kan forventes at øge aktiviteten. Royal Unibrew har i Baltikum sikret

sig imod konkurrencen fra Heineken, da de for 2013 har indgået licensaftaler vedrørende produkti-

on og distribution af Heineken i Baltikum.

Den forventede befolkningsudvikling for hovedmarkedet er negativ, hvorved afsætningen af Royal

Unibrews produkter bliver mindre, og konkurrencen forventes at intensiveres.

Stigningen i råvarepriser er med til at øge Royal Unibrews produktionsomkostninger, og dermed

øges presset på at de kan opretholde målet om et EBIT på 14 %. Royal Unibrew indgår løbende

sikringsaftaler med de væsentligste leverandører for at sikre stabile priser.

Udviklingen i trends i Danmark er en trussel for Royal Unibrew, da forbrugerne i højere grad skifter

øl ud med vin. Det forventes, at salget af øl vil falde med 3,6 % frem mod 2016. Trenden i samfun-

det er en trussel for Royal Unibrew, da forbrugerne i stigende grad fravælger deres produkter.

9. Regnskabsanalyse

For at besvare en del af det fjerde delspørgsmål i vores problemformulering vil vi analysere Royal

Unibrews økonomiske forhold, via en regnskabsanalyse.

 Hvordan er Royal Unibrews nuværende økonomiske situation?

Næste step i processen frem mod værdiansættelse af Royal Unibrew er at foretage en analyse af

virksomhedens regnskab. Vores regnskabsanalyse skal, sammen med den strategiske analyse, bru-

ges til at udarbejde budget for de kommende år, som skal benyttes i den endelige værdiansættelse.

Målet med analysen er at finde frem til selskabets værdidrivere og de aktiviteter, hvor værdien ska-

bes.
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Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i Royal Unibrews seneste 5 årsregnskaber. Årsregnskaber-

ne kan ikke direkte anvendes til regnskabsanalyse, hvorfor der er behov for at reformulere årsregn-

skabets dele til analysebrug.

9.1 Reformulering af egenkapitalen

For at kunne anvende egenkapitalopgørelsen til analysebrug skal der foretages en række reklassifi-

kationer, da der regnskabsmæssigt er indregnet flere poster på egenkapitalen, som ikke vedrører

transaktioner med ejerne, såkaldte ”dirty surplus poster”. Det er posteringer af indtægter og om-

kostninger samt gevinster og tab uden om resultatopgørelsen86. Egenkapitalen til analysebrug deles

op i ”transaktioner med ejerne” og i ”totalindkomst”. Målet med reformuleringen er at opgøre vær-

dien af virksomhedens egenkapital, hvorfor minoriteternes andel ikke medtages.

I transaktioner med ejerne indgår poster som deklareret- og udbetalt udbytte, salg af tegningsret-

ter, kapitalnedsættelse, samt køb og salg af egne aktier.

I totalindkomst indgår poster som værdireguleringer, skat af egenkapitalbevægelser, opskrivning

og anden totalindkomst.

I egenkapitalopgørelsen er der i 2008 og 2009 ført aktiebaseret vederlæggelse, poster som sidestilles

med løn. Posten er ført direkte på egenkapitalen og har forøget værdien af egenkapitalen. Posterin-

gen af aktiebaseret vederlæggelse har vi reguleret i opgørelsen til analysebrug, da posten forplumrer

billedet.

I egenkapitalopgørelsen er der ”Opskrivningshenlæggelser”, ”Reserve for valutakursregulering” og

”Reserve for sikringstransaktioner” posteret direkte på egenkapitalen som følge af anvendt regn-

skabspraksis og gældende lovgivning. Posterne skal i opgørelsen til analysebrug medtages i total-

indkomsten, hvorfor disse transaktioner er reklassificeret.

Vi har i bilag 17 vedlagt vores reformulerede egenkapitalopgørelse.

86 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 158
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9.2 Reformulering af balancen

For at kunne anvende balancen til analysen, skal balancens poster deles op i 6 grupper. I den offici-

elle årsrapport er aktiverne inddelt efter likviditetskriterium, i lang- og kortfristede aktiver og for-

pligtelserne efter forfaldstid, lang- og kortfristede87.

DA (driftsaktiver) og DF (driftsforpligtelser) er poster, som vedrører produktion og salg af varer og

tjenesteydelser88. Posterne, som indgår i de to grupper er afledt af virksomhedens drift. Det er poster

som goodwill, produktionsanlæg og maskiner, leverandørgæld og anden gæld.

DA opdeles efterfølgende i kerneaktiver og i IKDA (ikke-kernedriftsaktiver). I kerneaktiver indgår

alle virksomhedens aktiviteter, som kan henføres til virksomhedens kerneaktivitet, f.eks. produkti-

onsanlæg. I IKDA indgår poster som projektudviklingsejendomme, andre kapitalandele89. Årsagen

til klassifikationen er, at projektudviklingsejendomme vedrører Ceres-grunden i Århus, som Royal

Unibrew forventer at sælge90.

I DA har vi indregnet en andel af den likvide beholdning, svarende til 1 % af nettoomsætningen.

Dette er gjort således for at sikre, at virksomheden kan betale regningerne, efterhånden som de for-

falder91.

FA (Finansielle aktiver) og FF (Finansielle forpligtelser) er poster, som ikke er OA eller OL. Her

indgår poster som likvide beholdninger og gæld til realkreditinstitutter.

EK (egenkapital) og Min (minoritetsinteresser) vedrører poster, som vedrører transaktioner med

ejerne, som er gennemgået i forbindelse med reformuleringen af egenkapitalopgørelsen i afsnittet

ovenfor.

Vi har i bilag 18 vedlagt vores reformulering af balancen.

87 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 178

88 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 180
89 Da posten er klassificeret som ”andre kapitalandele” antages det, at der ikke er tale om en strategisk ejerandel, hvor-

for at denne klassificeres son IKDA.

90 Årsregnskabet for 2012, side 89.
91 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 183
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9.3 Reformulering af resultatopgørelsen

For at kunne anvende resultatopgørelsen til analysebrug er det nødvendigt at opdele posterne i pri-

mær driftsaktivitet og ikke primær driftsaktivitet. Yderligere skal resultatopgørelsen til brug for

analysen indeholde ”dirty surplus posterne”, som er identificeret i forbindelse med reformuleringen

af egenkapitalopgørelsen.

I de primære driftsaktiviteter indgår poster for virksomhedens primære drift, såsom nettoomsætning

og administrationsomkostninger. I ikke primære driftsaktiviteter indgår poster som andre driftsind-

tægter og omstruktureringsomkostninger, samt ”dirty surplus poster”.

Vi har i bilag 19 vedlagt vores reformulering af resultatopgørelsen.

9.4 Analyse af rentabilitet og vækst

Efter at have reformuleret de finansielle opgørelser er vi nu klar til at foretage en rentabilitets- og

vækstanalyse af Royal Unibrew. Rentabilitetsanalysen viser, hvor virksomheden er nu og afdækker,

hvad der driver den nuværende rentabilitet. Når vi har forstået nutiden, har vi mulighed for at bud-

gettere92. Rentabilitets- og vækstanalysen foretages i tre niveauer ved at dekomponere den udvidede

DuPont-model.

9.4.1 Niveau 1

Det første element, som vi vil kigge på, er ROE, egenkapitalens forrentning eller ejernes afkast,

som er givet ved:

ܧܱܴ =
ܽݐܶ ݈݅݊݀ ݅ݐ�ݐݏ݇ �݈݉ ݀ ݁ݏ݁ݎ ݈݇ݏ ܾܽ݁ ܽ�ݏݐ ݊݅݇ݐ æ݁ݎ ݎ

݊݁݃ܧ.ݏ݊ܩ ݇ܽ  ܽ݅ݐ ݈

Nøgletallet viser, hvordan egenkapitalen er forrentet. ROE er drevet af udviklingen i ROIC, return

on invested capital, som måler, hvor god virksomheden er til at udnytte sine ressourcer og effekten

af finansiel gearing.

92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 253
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Når en investor skal vurdere rentabiliteten, og om han vil investere i en given virksomhed, vil fokus

i første omgang være på ROE. Investoren vil vurdere, om afkastet er større end det afkast, han kun-

ne få et andet sted, eksempelvis ved at placere sine penge i banken, investere i en dansk statsobliga-

tion eller i en anden virksomhed. For vurdering af ønsket afkast er der flere faktorer, der spiller ind,

markedsrenten, ønsket afkast og risiko. For at en investor vil investere i en virksomhed, skal ROE

være mindst lige så høj som i en tilsvarende investering med samme risiko.

ROIC (Niveau 1) viser virksomhedens evne til at generere indtjening, altså afkastet på netto drifts-

aktiver. Jo højere en ROIC jo bedre er virksomheden til at tjene penge. ROIC er drevet af to kom-

ponenter, 1) udviklingen i OG, overskudsgrad, som måler overskud pr. salgskrone, og 2) udviklin-

gen i AOH, nettodriftsaktivernes omsætningshastighed, som måler salg pr. investeret kapitalkrone

(Niveau 2). Begge komponenter er igen afhængige af en række underliggende værdidrivere (niveau

3) 93.

År 2008 2009 2010 2011 2012
ROE -55,01% 2,60% 28,15% 23,44% 31,65%

ROE har udviklet sig positivt siden 2008, og udgør i 2012 31,65 %. Ved at kigge isoleret på dette

nøgletal kan det udledes, at egenkapitalen forrentes bedre i 2012, end den har gjort i 2008. For at

forklare udviklingen i ROE skal vi se på udviklingen i ROIC og virksomhedens finansielle gearing,

forholdet mellem egen- og fremmedfinansiering.

Matematisk kan ROE skrives:

ܧܱܴ = +ܥܫܱܴ −ܥܫܱܴ)�ݔ�ܴܣܧܩܨ (ݎ

Som nævnt ovenfor viser ROIC virksomhedens evne til at udnytte sine ressourcer, altså forholdet

mellem DO og NDA.

93 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 253



Page 55 of 99

Niveau 1 2008 2009 2010 2011 2012

ROIC
-

13,29% 5,33% 16,16% 15,85% 24,34%
FGEAR 2,40 2,48 1,02 0,57 0,39
r 3,92% 6,41% 4,86% 2,80% 5,62%

SPREAD
-

17,21% -1,08% 11,29% 13,05% 18,71%

Royal Unibrew har siden 2008 forbedret ROIC. Forbedringen skyldes en kombination af, at drifts-

overskuddet er ændret fra et underskud på 371 mio. kr. i 2008 til et driftsoverskud på 449 mio. kr. i

2012, samt at nettodriftsaktiver i samme periode er nedbragt fra 2.778 mio. kr. i 2008 til 1.827 mio.

kr. i 2012. Royal Unibrew er siden 2008 blevet bedre til at drive forretning. Til sammenligning har

Carlsbergs ROIC i samme periode ligget konstant på 8 % (8,2 i 2008 – 8,0 i 2012).

FGEAR viser forholdet mellem gns. NFF og gns. EK. Siden 2008 er FF nedbragt fra 2.303 mio. kr.

til 594 mio. kr. i 2012. I samme periode er FA steget fra 69 mio. kr. til 257 mio. kr. Egenkapitalen

er steget fra 1.077 mio. kr. til 1.342 mio. kr. Royal Unibrew har siden 2008 nedbragt fremmedfinan-

sieringen. En høj FGEAR er et udtryk for store forpligtelser i forhold til egenkapitalen. Ud fra nøg-

letallet kan effekten af den nye strategi ses. Til sammenligning har Carlsberg pr. 31.12.2012 en fi-

nansiel gearing på 0,4494, og Harboe har ved udgangen af tredje kvartal 2012 en finansiel gearing på

0,295. Royal Unibrew ligger på niveau med de nærmeste konkurrenter.

r viser forholdet mellem NFO og gns. NFF. Selvom Royal Unibrew har nedbragt gælden siden

2008, betaler de procentuelt mere for fremmedfinansieringen i 2012, end de gjorde i 2008.

SPREAD viser forholdet mellem ROIC og r. Som forklaret ovenfor viser ROIC, hvad der tjenes på

kapitalen, og r hvad Royal Unibrew betaler for fremmedkapitalen. SPREAD har i de seneste tre

regnskabsår været positiv, hvilket viser, at Royal Unibrew har tjent penge på at arbejde med frem-

medkapital.

94 Carlsbergs årsrapport 2012, side 8.
95 Harboes Delårsrapport Q1-Q3 2012-2013, side 4
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9.4.2 Delkonklusion på niveau 1

Siden 2008 er det lykkes Royal Unibrew at ændre strategien og vende et underskud til overskud.

Selskabet har siden 2008 forbedret egenkapitalens forrentning med 87 procent point. Dette skyldes

en forbedring af driftsoverskuddet, en nedbringelse af netto driftsaktiver, en nedbringelse af den

rentebærende gæld, samt at virksomheden igen er begyndt at tjene penge på at arbejde med gæld.

9.4.3 Niveau 2

I dette afsnit vil vi analysere de to komponenter i ROIC, OG og AOH.

ܧܱܴ = +ܥܫܱܴ −ܥܫܱܴ)�ݔ�ܴܣܧܩܨ] [(ݎ

= (ܪܱܣ�ݔ�ܩܱ) + −ܥܫܱܴ)�ݔ�ܴܣܧܩܨ] [(ݎ

Niveau 2 2008 2009 2010 2011 2012

OG -8,89% 3,69% 9,71% 9,41% 13,09%
AOH 1,477 1,558 1,808 1,727 2,015

OG er lig med driftsoverskuddet efter skat divideret med nettoomsætningen, der måler overskuddet

for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet96.

Royal Unibrew har siden 2008 forbedret driftsoverskuddet, fra et underskud på 371 mio. kr. i 2008

til et overskud på 449 mio. kr. i 2012. I samme periode er nettoomsætningen faldet med 749 mio.

kr. Ud fra nøgletallet kan det konkluderes, at Royal Unibrew nu tjener mere pr. krone fra virksom-

hedens salg. Til sammenligning har Carlsberg pr. 31.12.2012 en overskudsgrad 14,6 % 97.

AOH er lig med nettoomsætningen divideret med netto driftsaktiver, der måler salget pr. krone in-

vesteret i netto driftsaktiver98. I perioden fra 2008 til 2012 er netto driftsaktiver nedbragt fra 2.808

mio. kr. til 1.685 mio. kr. Udviklingen skyldes ledelsestilpasning af virksomheden i kerne-

driftsaktiver, samt frasalg af ikke driftsaktiver, så som dele af Ceres-grunden i Aarhus.

96 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 261

97 Carlsbergs årsrapport 2012, side 8.
98 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 262
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Forholdet mellem OG og AHO påvirkes af den branche, som Royal Unibrew tilhører. Som det er

nævnt ovenfor, har Carlsberg en overskudsgrad på 14,6 % i 2012, mod Royal Unibrews på 13,09 %,

og vurderes at være et udtryk for branchenormen99. Som vi analyserede i vores Porters Five Forces,

i afsnit 5, befinder Royal Unibrew sig i en branche med høje adgangsbarrierer, ved bl.a. dyre pro-

duktionsanlæg. For at Royal Unibrew kan tiltrække investorer, er det en nødvendighed at oprethol-

de en høj OG100. På hjemmemarkedet, som omtalt i afsnit 8, har Royal Unibrew en differentierings-

strategi, hvor fokus ligger på OG. Da store dele af aktiverne er bundet op i langfristede aktiver, vur-

deres det ikke at være muligt for Royal Unibrew at forbedre AOH væsentligt i de kommende år.

9.4.4 Delkonklusion niveau 2

Royal Unibrew har forbedret overskudsgraden 22 procentpoint siden 2008, og den er nu positiv.

Virksomheden har forbedret sit driftsoverskud med 820 mio. kr. i en periode, hvor omsætningen

samtidig er faldet med 749 mio. kr. I samme periode er aktivernes omsætningshastighed forbedret

fra 1,48 til 2,02. Udviklingen skyldes, at virksomheden i perioden har trimmet balancen, og aktivi-

teter, som ikke er vurderet at være værdiskabende for fremtiden, er blevet frasolgt. Det vurderes, at

Royal Unibrew i fremtiden har mulighed for at forbedre overskudsgraden, hvorimod en væsentlig

forbedring af aktivernes omsætningshastighed ikke vurderes at være realistisk, grundet branche-

mæssige forhold.

9.4.5 Niveau 3

I dette afsnit vil vi analysere drivere i OG og i AOH. Overskudsgraden er sammensat som følger101:

ܩܱ = ܽݏܩܱ ݈݃ + ݁ݎ݀݊ܽܩܱ ݁ݐݏ ݎ

Ud fra nedenstående analyse kan vi se, at både OGsalg og OGandre poster har svinget meget fra

2008 til 2012. OGsalg er steget kraftigt siden 2008. Årsagen til fremgangen i OGsalg er hovedsage-

ligt en forbedring af bruttofortjenesten, fra 41,77 % til 50,02 %, som det fremgår af nedenstående

tabel. Udviklingen skyldes, at Royal Unibrew har oplevet et fald i produktionsomkostninger på 30

%, mod et fald i omsætningen på 18 %.

99 Harboe har ikke oplyst OG i deres seneste delårsrapport.

100 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 263
101 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 267
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Derudover er OG fra salg og distribution forbedret med 3 procentpoint, samtidig med at OG fra skat

er faldet med 2 procent102.

Niveau 3 2008 2009 2010 2011 2012

OGsalg 1,40% 4,41% 7,90% 10,33% 10,60%

OGandre poster -10,29% -0,72% 1,81% -0,92% 2,49%
OG -8,89% 3,69% 9,71% 9,41% 13,09%

OGsalg

Bruttofortjeneste 41,77% 42,06% 48,46% 50,87% 50,02%

OGandre poster

Andre driftsomkostninger -1,20% -1,48% 0,00% 0,00% 0,00%
Valutakursreguleringer -2,38% -0,31% 0,37% -0,13% 0,87%
Dagsværdireguleringer -1,07% -0,47% 0,52% -1,29% 0,51%
Opskrivninger 4,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nedskrivninger -10,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OGandre poster er hovedsageligt påvirket af store nedskrivninger på langfristede aktiver i 2008 på

385 mio. kr., samt opskrivning af projektudviklingsomkostninger på 180 mio. kr.

OGandre poster er forbedret siden 2008, hvilket hovedsageligt skyldes de store nedskrivninger samt

effekten af dirty surplus poster, som er reguleret fra egenkapitalopgørelsen.

For at analysere pengebindingen hos Royal Unibrew pr. salgskrone har vi valgt at vise den inverse

værdi af AOH103 og de underliggende værdidrivere.

Niveau 3 2008 2009 2010 2011 2012
AOH 1,477 1,558 1,808 1,727 2,015
1/AOH 0,677 0,642 0,553 0,579 0,496
Driftsaktiver
Materielle 0,498 0,528 0,469 0,467 0,431
Varebeholdninger 0,099 0,062 0,050 0,050 0,053
Tilgodehavender fra salg 0,130 0,107 0,108 0,110 0,106
Driftsforpligtelser
Leverandørgæld -0,125 -0,110 -0,114 -0,116 -0,126

102 Se vedlagt bilag for regnskabsanalysen, jf. bilag 20
103 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang af Ole Sørensen, 3. udgave, side 268
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Som det fremgår af ovenstående tabel har Royal Unibrew bundet 43 øre i materielle aktiver for at

genere en krones omsætning. Som vi analyserede i vores Porters Five Forces, i afsnit 5, befinder

Royal Unibrew sig i en branche med høje adgangsbarrierer ved bl.a. dyre produktionsanlæg. Ledel-

sen har siden 2008, i forbindelse med omstruktureringen, frasolgt ikke strategiske aktiver, hvilket

forklarer den positive udvikling fra 2008 til 2012.

Virksomhedens pengebinding i varebeholdninger og tilgodehavende fra salg, samlet 16 øre, opvejes

af virksomhedens leverandørgæld på 13 øre, dvs. den reelle pengebinding her er 3 øre104 i 2012. Det

er en forbedring af pengebindingen på 10 øre i forhold til 2008.

9.4.6 Delkonklusion på niveau 3

Forbedringen i overskudsgraden skyldes en forbedring af OGsalg på 9 procentpoint, og en stigning i

OGandre poster på 13 procentpoint. Udviklingen i OGsalg skyldes hovedsageligt, at virksomheden

siden 2008 har forbedret bruttofortjenesten via reduktion af produktionsomkostninger på 30 % med

et fald i omsætningen på 18 %. I forbindelse med vores analyse af driverne i aktivernes omsæt-

ningshastighed, kan vi konstatere, at selskabet siden 2008 har mindsket sin pengebinding på flere

væsentlige områder.

9.5 Konklusion på regnskabsanalysen

Vi har analyseret en del af Royal Unibrews økonomiske situation via en regnskabsanalyse, og kan

dermed konkludere på en del af det fjerde delspørgsmål i problemformuleringen.

 Hvordan er Royal Unibrews nuværende økonomiske situation?

Siden 2008 har Royal Unibrew optimeret og forbedret forretningen. ROE er steget fra – 55 % til 32

% i 2012. Forklaringen er, at ROIC i samme periode er steget fra -13 % til 24 %.

Udviklingen skyldes en forbedring af driftsoverskuddet, en nedbringelse af netto driftsaktiver, en

nedbringelse af den rentebærende gæld, samt at virksomheden igen er begyndt at tjene penge på

arbejde med gæld.

104 Vi har valgt kun at fremhæve de væsentligste AOHdrivere i opgaven, resten fremgår af bilag 20
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Vi har analyseret de underliggende drivere, OG og AOH og kan herudaf konkludere, at ledelsens

strategi har medført en forbedring af bruttofortjenesten via reduktion af produktionsomkostninger-

ne, samt at der i 2008 blev nedskrevet kraftigt på balancen. Vi kan ligeledes konkludere, at Royal

Unibrews økonomiske situation er forbedret siden 2008, og at pengebinding ligeledes er blevet for-

bedret.

Opsummering til budgettering

Forhold Effekt

Driftsoverskud Forbedret siden 2008

OG

AOH

Forbedret siden 2008

Forbedret siden 2008

10. Risikoanalyse

For at besvare en del af det fjerde delspørgsmål i vores problemformulering, vil vi i analysere Royal

Unibrews økonomiske forhold via en risikoanalyse.

 Hvordan er Royal Unibrews nuværende økonomiske situation?

I værdiansættelse af en virksomhed indgår risikoanalyse som et grundlæggende element, idet der er

en naturlig sammenhæng mellem krav til afkast og risikoen på investeringen. Jo højere risiko på en

investering, jo højere afkast vil der også forventes. I afsnittet om ”Værdiansættelse” vil ejernes af-

kastkrav blive yderligere belyst.

Formålet med risikoanalysen er at sammenfatte Royal Unibrews driftmæssige- og finansielle risici

og analysere på disse.

De driftmæssige risici kan deles op i ekstern risiko og strategisk risiko.

10.1 Finansiel risiko

Finansiel risiko beskriver gældsrisikoen, valutarisikoen og likviditetsrisikoen, som vil blive beskre-

vet yderligere herunder.
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10.1.1 Gældsrisiko

Som tidligere beskrevet i hovedopgaven, og som det fremgår af de reformulerede balancer, har

Royal Unibrew siden 2008 nedbragt sin netto rentebærende gæld fra 2.300 mio. kr. til ultimo 2012,

321 mio. kr. Dette er blevet gjort ud fra en veludført turnaround, som har resulteret i, at Royal

Unibrew i 2013 forventes at være gældsfri.

Royal Unibrew har stor fokus på generering af cash flow. Dette er sket gennem fokus på indtjening,

stram styring og kontrol af arbejdskapitalen, afbalanceret investeringsniveau og frasalg af ikke-

strategiske aktiver105.

Som et resultat af, at gælden er nedbragt kraftigt, er selskabet soliditet forbedret i perioden 2008-

2012. Et selskabs soliditet viser forholdet af egenkapital i forhold til den samlede balancesum.

Nedbringelsen af gælden har resulteret i, at selskabets soliditetsgrad er gået fra 14 % i 2008 til i

2012 at udgøre 47 %, hvilket vil sige, at egenkapitalen næsten udgør halvdelen af balancen.

2011 2012

Royal Unibrew

Soliditetsgrad 46 % 47 %

Harboe

Soliditetsgrad *1-3 kvt. 2012/13 50 % 51 %*

Carlsberg

Soliditetsgrad 45 % 46 %

Ovenfor er vist soliditetsgraderne for de væsentligste konkurrenter i Danmark, Carlsberg og Har-

boe106.

Som det ses af ovenstående, ligger de tre virksomheders soliditetsgrader meget tæt op af hinanden,

og der er således ingen af virksomhederne, som differentierer sig væsentligt fra hinanden.

105 Royal Unibrew årsrapport side 9

106 Soliditetsgrader er beregnet ud fra Carlsbergs årsrapport for 2011 og 2012, samt Harboe årsrapport for 2011/12 og

kvartalsregnskab for perioden 1. maj 2012-31. januar 2013
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Det vigtigste nøgletal til beskrivelse af en virksomheds arbejde med gæld er FGEAR. FGEAR viser

forholdet mellem de gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser og gennemsnitlig egenkapital.

FGEAR = NNF / EK.

Udviklingen i FGEAR går fra 2,40 i 2008 til 0,39 i 2012, hvilket vil sige, at Royal Unibrews gælds-

risiko er formindsket kraftigt i perioden.

10.1.2 Valutarisiko

Royal Unibrew er gennem sin geografiske spredning af eksportaktiviteter eksponeret overfor valu-

tarisici. For at afdække sig mod denne risiko, indkøbes størstedelen af Royal Unibrews råvarer i

koncernens indtægtsvalutaer.

På Royal Unibrews væsentligste marked, det Vesteuropæiske, er virksomheden i al væsentlighed

dækket ind mod risikoen for udsving i EUR, idet Danmark har en fastkurs-politik overfor euroen.

De væsentligste valutarisici knytter sig til GBP, LVL, LTL og USD.

I dag afdækkes disse risici ikke gennem finansielle instrumenter. Det indgår dog løbende i Royal

Unibrews strategiske overvejelser107.

10.1.3 Likviditetsrisiko

Til belysning af likviditetsrisikoen (selskabets evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser) kan

nøgletallet likviditetsgrad med fordel beregnes. Dette nøgletal viser forholdet mellem de kortfriste-

de aktiver og de kortfristede forpligtelser.

2011 2012

Royal Unibrew

Likviditetsgrad 72 % 109 %

Harboe

Likviditetsgrad *1-3 kvt. 2012/13 107 % 115 %*

Carlsberg

Likviditetsgrad 71 % 77 %

107 Royal Unibrew årsrapport side 67
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Ovenfor er likviditetsgraden for Royal Unibrew og de væsentligste konkurrenter i Danmark, Carls-

berg og Harboe beregnet. Tallene for Carlsberg og Harboe viser en nogenlunde stabil udvikling fra

2011 til 2012, hvor der dog for begge er sket en forbedring af likviditetsrisikoen.

For Royal Unibrews vedkommende er udviklingen mere bemærkelsesværdig, idet den markante

gældsafvikling har fået en likviditetsgrad over 100 %. Dette er sket på trods af, at virksomheden har

haft en forbedret driftmæssig effekt af arbejde med de ikke rentebærende finansieringskilder, også

kaldet arbejdskapital.

10.2 Ekstern risiko

De eksterne risici er blevet behandlet i den strategiske analyse, hvorfor nedenstående kun vil inde-

holde en kort gennemgang af de eksterne risici.

De eksterne risici for Royal Unibrew relaterer sig i al væsentlighed til konjunkturer, ændringer af

lovgivning og ændringer i trends.

10.2.1 Konjunkturer

Som tidligere beskrevet i PEST-analysen er den økonomiske udvikling i Europa et væsentligt punkt

i Royal Unibrews forretning. Størstedelen af Royal Unibrews omsætning (71 % i 2012) hentes i

Vesteuropa, og finanskrisen og den efterfølgende afmatning har gjort, at økonomien har været i

recession, og udviklingen i BNP forventes svagt stigende i de kommende år.

Den økonomiske afmatning i Vesteuropa opvejes dog til dels af forventet økonomisk vækst i Balti-

kum og markederne for salg af maltdrikke. Konjunkturerne har således en stor effekt på Royal

Unibrews afsætning.

10.2.2 Lovgivning

Ligeledes beskrevet i PEST-analysen er truslen fra lovgivningsmæssige tiltag mod alkohol og suk-

ker stor, grundet den generelle tendens mod et sundere samfund. Det er derfor sandsynligt, at der i

fremtiden vil komme yderligere afgifter på Royal Unibrews produkter.

10.2.3 Strategisk risiko

Den strategiske risiko er allerede beskrevet i den strategiske analyse, hvorfor denne kun vil blive

berørt kort i det følgende.
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10.2.4 Produktmiks og vækststrategier

Royal Unibrew har en bred produktportefølje på de markeder de befinder sig på. Virksomheden har

som en væsentlig del af sin vækststrategi, at produktporteføljen løbende skal forbedres gennem in-

novation og nytænkning. Ydermere har virksomheden gennem de seneste 5 år fokuseret og effekti-

viseret sin forretning, så Royal Unibrew i dag har en position som stærk regional spiller, eller en

solid position på et nichemarked, på de markeder, hvor virksomheden befinder sig.

En anden vækststrategi, som Royal Unibrew anvender, er markedspenetrering omfattende markeds-

føringsaktiviteter, for at øge kendskabet til selskabets produkter. Dette sker primært på markeder,

hvor virksomheden befinder sig på nichemarkeder, som eksempelvis Italien.

10.3 Forretningsmæssige risici

I forbindelse med analysen af Porters Five Forces blev det konkluderet, at risici i omverdenen pri-

mært kom fra konkurrencen internt i branchen og substituerende produkter i form af hovedsageligt

vin.

I Danmark har Royal Unibrew en stor konkurrent i Carlsberg, som udover at være markedsleder i

Danmark, også spiller en stor rolle på det globale marked. Carlsberg har derfor en stor fordel over-

for Royal Unibrew, idet deres brand er væsentligt større og kendt i Danmark og verden samt har et

andet kapitalberedskab i ryggen til at konkurrere med.

Truslen fra substituerende produkter er måske Royal Unibrews største forretningsmæssige risiko.

De seneste år har vist en tydelig tendens, hvor både alkoholforbruget i almindelighed og ølforbruget

i særdeleshed er faldet markant. I og med at Royal Unibrews største salgskilde er øl, må denne ten-

dens tages alvorligt, hvis Royal Unibrew i fremtiden vil bevare de økonomiske resultater.

10.4 Delkonklusion på risikoanalysen

Vi har analyseret en del af Royal Unibrews økonomiske situation via en regnskabsanalyse, og kan

dermed konkludere på en del af det fjerde delspørgsmål i problemformuleringen.

 Hvordan er Royal Unibrews nuværende økonomiske situation?

Den finansielle risiko for Royal Unibrew vurderes at være lav. Virksomheden er ultimo 2012 tæt på

at være gældsfri, hvilket vil give et stort albuerum for ledelsen til at udvikle forretningen. Ydermere
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betyder det, at virksomheden selv kan bestemme den fremtidige strategi uden at banken skal god-

kende beslutningerne.

Valutarisikoen vurderes også at være forholdsvis lille for Royal Unibrew. Virksomheden køber

langt hovedparten af sine råvarer i valuta, som også fungerer som indtægtsvaluta, hvorfor risikoen

her er meget lille.

Royal Unibrew har i dag ikke sikringsaftaler på valuta, men det indgår i de strategiske overvejelser

for koncernen.

Likviditetsrisikoen vurderes ikke at være et tema for Royal Unibrew. Virksomheden har i de seneste

år forbedret forholdet mellem kortfristede aktiver og kortfristede forpligtelser markant, så likvidi-

tetsgraden i 2012 ligger på 107 %. Det vurderes på baggrund heraf, at Royal Unibrew på kort sigt

ikke vil have problemer med at opfylde sine forpligtelser.

På de eksterne forhold vurderes det, at der er risici overfor nedadgående konjunkturer og lovgiv-

ning.

Eftersom øl og sodavand ikke er en nødvendighedsvare, vil der være en følsomhed overfor kon-

junktursvingninger. Der forventes i Vesteuropa at være svag vækst i årene fremover, mens der for

Baltikum forventes en lidt større vækst. Samlet for Royal Unibrew forventes der en lille tilbagegang

i afsætningen af deres produkter på baggrund af konjunkturerne og trends.

Lovgivning forventes også at have en negativ indvirkning på Royal Unibrew. Der er i de senere år

set stramninger af alkohollovgivningen, således at forbrugeren skal være ældre, for at købe alkohol.

Ligeledes er der de senere år indført afgifter på både alkohol og sodavand, hvorfor Royal Unibrews

afsætning er kommet under pres. Det forventes, at der i fremtiden vil komme yderligere afgifter på

Royal Unibrews produkter, og deres indtjening derfor vil komme under pres.

Virksomhedens vækststrategi går hovedsageligt på produktudvikling og markedspenetrering. Disse

strategier vurderes fornuftige, idet Royal Unibrew har mange stærke lokalt forankrede brands, som

mange forbrugere har præference for.

Royal Unibrew er i deres omverden presset af substituerende produkter og konkurrencen internt i

branchen. Risikoen her vurderes høj, idet forbrugere substituerer primært mod vin, hvor Royal
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Unibrew ikke har forretning. Ydermere har Royal Unibrew i Carlsberg en konkurrent, som også

befinder sig på det globale ølmarked og derigennem har styrken til at true Royal Unibrew. De

driftsmæssige risici vurderes på baggrund af ovenstående høje.

Opsummering til fastsættelse af beta

Risiko Vurdering

Finansielle risiko Neutral

Driftsmæssige risiko Neutral

Den samlede finansielle og driftmæssige risiko vurderes at være neutral.

11. Budgettering

For at kunne skønne den fremtidige værdiskabelse i en virksomhed er det nødvendigt at budgettere

de fremtidige drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Budgetteringen sker på baggrund af

de underliggende ikke-finansielle værdidrivere (den strategiske analyse) og opstilles med udgangs-

punkt i den reformulerede resultatopgørelse og balance108.

De ovenstående forhold udgør baggrunden for budgetteringen, og er udgangspunktet for den ende-

lige værdiansættelse af Royal Unibrew.

Til den videre værdiansættelse vil de absolutte værdiansættelsesmodeller blive anvendt. Disse er

kendetegnet ved, at de benytter sig af budgettering. Budgetteringen er foretaget med udgangspunkt

i, at Royal Unibrew er going concern, hvilket vil sige, at de aflægger regnskab med fortsat drift for

øje. For at der ikke skal budgetteres i al fremtid, fastlægges en terminalperiode, hvor vækstraten vil

være konstant. Budgetteringen sker med udgangspunkt i salget, driftsoverskud efter skat, netto

driftsaktiver, skatteprocenten, andet driftsoverskud og aktivernes omsætningshastighed.

11.1 Budgetperiodens længde

En budgetperiodes længde er afhængig af, hvor langt ud i fremtiden det er muligt at komme med

fornuftige og realistiske estimater. Jo længere ud i fremtiden man kommer, jo tættere kommer man

på kontante vækstrater, idet der vil være flere usikkerheder, jo større årrække der budgetteres over.

Den periode, hvor konstante vækstrater fastsættes, kaldes budgettets terminalperiode. Terminalperi-

oden begynder, når væksten i salget, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og finan-

108 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 313
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sielle gearing er konstante. Når terminalperioden indtræffer, vil Royal Unibrew antages ikke at have

nogen konkurrencemæssig fordel længere. Dette er vurderet for Royal Unibrew at gøre sig gælden-

de efter 5 år109.

11.2 Budgettering af salgsvækst

Der budgetteres for årene 2013-2017 en svagt stigende salgsvækst fra 0,82 % i 2013 til 1,49 % i

2017 og herefter 2 % i terminalperioden.

Omsætning i alt 2012 3.430.008 2013 2014 2015 2016 2017

Vesteuropa 2.435.306 2.398.776 2.362.794 2.327.353 2.292.442 2.258.056

Baltikum 583.101 606.425 630.682 655.910 682.146 709.432

Maltdrikke 411.601 452.761 498.037 547.841 602.625 662.887

Omsætning i alt 3.457.963 3.491.514 3.531.103 3.577.213 3.630.375

Omsætningsstigning 100,82% 100,97% 101,13% 101,31% 101,49%

Der forventes for Vesteuropa en tilbagegang i omsætningen på 1,5 % pr. år. Denne budgetforudsæt-

ning er baseret på den lave forudsete udvikling i BNP væksten, samt faldet i ølforbruget, som er

beskrevet i PEST-analysen, samt den fortsatte substituering fra forbrugernes side mod især vin, som

blev beskrevet i Porters Five Forces analysen. Udviklingen i salget er også afhængig af eventuelle

lovgivningsmæssige tiltag. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om yderligere stramninger i

alkohollovningen og afgiftsændringer, hvorfor disse er forudsat til at have en uændret påvirkning på

Royal Unibrews afsætning i Vesteuropa.

I Baltikum er der budgetteret med en årlig vækst på 4 % i salget. Dette er forudsat med de forvente-

de vækstrater i BNP væksten i regionen samt den generelle trend mod at substituere mod alkohol-

produkter med lavere alkoholprocenter, som beskrevet i PEST-analysen.

For Maltdrikke er der budgetteret med en årlig stigning i salget på 10 % pr. år. Dette er budgetteret

ud fra Royal Unibrews ledelses forventninger på en stigning i omsætningen på 10-15 % 110. Vi har

109 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 314
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gennem vores strategiske analyser afgrænset os, så vi ikke har analyseret på markedet for Maltdrik-

ke, hvorfor vi ikke har kunnet verificere, at den skønnede omsætningsvækst er realistisk ud fra de

eksterne forhold på markederne, hvorpå maltdrikke sælges. Omsætningsvæksten skal derfor tages

med et vist forbehold.

De budgetterede salgstal, som er fremkommet gennem de strategiske analyser og regnskabsanalyse

af Royal Unibrew, stemmer fint overens med Royal Unibrews egne forventninger til det fremtidige

salg. For det vesteuropæiske marked forventer Royal Unibrews ledelse et fald i omsætningen, sam-

mensat af et lavt encifret procentuelt fald på markedet dækkende de danske forbrugere og et medi-

um encifret procentuelt fald i Italien.

For det baltiske marked forventes en stabil udvikling, forudsat at sommervejret bliver normalt.

Som anført ovenover, forventer Royal Unibrew en vækst på 10-15 % i salget af maltdrikke i årene

frem. Disse tal er brugt som forudsætninger i budgettet.

11.3 Budgettering af driftsoverskud

Royal Unibrew realiserede i 2012 EBIT på 14,1 %, hvilket lever op til de ambitiøse målsætninger,

som Royal Unibrew lancerede i 2010. Det forventes fremover, at en EBIT på 14 % kan oprethol-

des111. Vi har derfor budgetteret med et driftsoverskud efter skat på 11 % for årene 2013-2017 samt

i terminalperioden.

11.4 Budgettering af andet driftsoverskud

Der er i budgettet for andet driftsoverskud efter skat, taget udgangspunkt i de seneste 3 års andet

driftsoverskud efter skat. Dette overskud efter skat, 3.080 t.kr., er taget ind som overskuddet efter

skat i årene 2013-2017 og i terminalperioden. Grunden til at det kun er for de seneste 3 år gennem-

snittet er taget er, at der for 2008 og 2009 var en række omstruktureringsomkostninger og avancer

ved salg af langfristede aktiver relateret til omstrukturering. Disse omkostninger og avancer anses

for at være af enkeltstående karakter, hvorfor der ikke er budgetteret med disse.

110 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 19. Dette forudsætter uændrede valutaforhold.
111 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 4
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11.5 Budgettering af kerne AOH

Ved at budgettere kerne AOH kan netto driftsaktiverne beregnes ved nedenstående formel:

Kerne netto driftsaktiver = Salgt / AOH112

Aktivernes omsætningshastighed er for 2012 på 2,02 jf. regnskabsanalysen. Denne er budgetteret til

at være den samme i årene 2013-2017 samt i terminalperioden. Dette er gjort ud fra, at ledelsen

forventer en fastholdelse af EBIT på 14 %. Vi antager derfor, at Royal Unibrew skal bruge de sam-

me kerne-netto-driftsaktiver til at generere salget som i 2012. Kerne netto driftsaktiver vil derfor

stige med samme hastighed som salget.

12. Værdiansættelse

For at besvare det femte og sjette delspørgsmål i vores problemformulering, vil vi gennemgå mo-

deller for fastsættelse af afkastkrav, samt foretage en beregning af værdiestimatet via DCF-

Modellen.

 Hvorledes estimeres afkastkravet for Royal Unibrew?

 Hvad estimerer vi værdien af Royal Unibrew til på baggrund af hovedopgavens analyser og

forudsætninger?

I de foregående afsnit har vi vurderet og analyseret Royal Unibrews omverdensforhold, konkurren-

cestrategier, virksomhedens stærke og svage side, virksomhedens produktmiks, foretaget rentabili-

tetsanalyse og udarbejdet proforma regnskaber. I dette afsnit vil vi bruge oplysningerne til at værdi-

ansætte Royal Unibrew.

112 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, side 324
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12.1 Værdiansættelsesbegreber

Fundamentalværdi

Den fundamentale værdi af en investering er lig nutidsværdien af dens forventede fremtidige penge-

strømme diskonteret med en passende risikojusteret rate113.

12.2 Andre værdibegreber

Going-concern-værdien på en virksomhed er værdien under forudsætning af, at virksomheden kan

fortsætte driften i det uendelige.

En virksomheds likvidationsværdi er dens værdi, hvis den blev likvideret, og aktiverne blev solgt

fra. For de fleste virksomheder er værditilvæksten fra aktiviteterne, knowhow mv. årsagen til, at den

estimerede going-concern-værdi ofte er større end likvidationsværdien, såfremt der er tale om en

rentabel virksomhed. Den højeste værdi af de to er virksomhedens fair value114. Fair value er med

andre ord den værdi, som to uafhængige parter, køber og sælger, er villige til at handle til.

12.3 Valg af model

For at kunne værdiansætte Royal Unibrew, er det en nødvendighed at anvende en værdiansættel-

sesmodel. Der findes flere modeller til formålet, og vi vil i de efterfølgende afsnit gennemgår mo-

dellerne, og argumentere for hvilken model, som vi vil anvende.

12.4 De relative værdiansættelsesmodeller

De relative værdiansættelsesmodeller er kendetegnet ved ikke at anvende forecasting, altså budget-

tering115 og specificerer et aktivs værdi relativt til et andet aktiv eller gruppe af aktiver116. Multipler

er et eksempel på en relativ værdiansættelsesmodel. Typiske multipler er P/E (aktiekurs / overskud

pr. aktie) og P/B. De(n) anvendte multipler sammenlignes efterfølgende med tilsvarende virksom-

heder.

Årsagen til at vi har valgt ikke at anvende en relativ værdiansættelsesmodel er, at det er svært at

finde virksomheder, som ligner Royal Unibrew. Carlsberg, som er den største aktør på hjemmemar-

113 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 26

114 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 30

115 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 25.
116 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 30.
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kedet, er af en helt anden størrelse, og har en anderledes strategi end Royal Unibrew, hvorfor det

ikke vil give mening at anvende en relativ værdiansættelsesmodel.

12.5 Absolutte værdiansættelsesmodeller

En absolut værdiansættelsesmodel er en model, der specificerer den fundamentale værdi, som er

beskrevet nedenfor. Disse modeller fremkommer med et punktestimat af værdien, der kan sammen-

lignes med markedsværdien117. Ved anvendelse af modellerne, til forskel fra de relative værdiansæt-

telsesmodeller, anvendes budgettering, og det kræver et større kendskab til virksomheden.

Der er to forskellige modeller, indirekte- og direkte absolutte værdiansættelsesmodeller.

De direkte modeller værdiansætter egenkapitalen118.

De indirekte modeller beregner først virksomhedsværdien og herefter fratrækkes værdien af gæl-

den119. Fokus i de indirekte modeller er virksomhedens kerneaktivitet, hvorimod de direkte model-

ler også inddrager virksomhedens finansielle aktivitet. Royal Unibrews kerneaktivitet er salg af øl

og sodavand, hvor værdien skabes (væsentlige værdidriver), hvorfor vi ikke mener, at det vil give

værdiansættelsen yderligere værdi at medtage deres finansielle aktiviteter. Yderligere mener vi, at

det vil gøre værdiansættelsen mere enkel, da vi ikke skal budgettere med udvikling i NFF.

Vi vil derfor anvende en indirekte model til værdiansættelsen af Royal Unibrew.

Valget står efterfølgende mellem DCF-modellen eller RIDO-modellen.

DCF-modellen tilbagediskonterer det frie cash flow, men med fradrag af nettopengestrømme. Der

kan anvendes to versioner af DCF-modellen, FCFE (frit cash flow til ejerne) eller FCFF (frit cash

flow til virksomheden)120.

117 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 35.

118 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 25

119 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 20
120 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 45.
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RIDO-modellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af NDA og tilbagediskonterer residual-

indkomsten, driftsoverskuddet på totalindkomstbasis, med fradrag af kapitalomkostningerne af net-

to driftsaktiver121. RIDO-modellen kan sidestilles med FCFF.

Vi har valgt at anvende DCF-modellen, FCFE, da vi i værdiansættelsen er interesseret i at værdian-

sætte det fremtidige cash flow til ejerne, da det er den handlede værdi af aktien, som vi vil estimere.

Yderligere begrundes valget af model med, at vi ikke mener, at finansieringsaktiviteten er værdi-

skabende for Royal Unibrew.

12.6 DCF-Modellen

Som det fremgår af ovenstående afsnit, har vi valgt at værdiansætte Royal Unibrew med udgangs-

punkt i den indirekte DCF-model. Egenkapitalværdien beregnes på baggrund af det frie cash flow

til ejerne, givet ved122:

ܧܨܥܨ = −ܥ ܫ

I ovenstående formel er C et udtryk for pengestrømme fra driftsaktiviteten, og I er et udtryk for

pengestrømme fra investeringsaktiviteten.

DCF-modellen ser ud som følger123:

121 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 37.
122 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 42

123

http://www.dagligmail.dk/jurvejl/singleafsnit.asp?vejl=Transfer%20Pricing;%20kontrollerede%20transaktioner;%20v

%E6rdians%E6ttelse&table=VE_redetransaktionervrdiansttelse&id=15&afsnit=4.1%20DCF-modellen
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Hvor

EV0 = Estimeret værdi (både egenkapital og rentebærende gæld)

FCF = Frit cash flow til selskabet

I den endelige værdiansættelse fratrækkes netto finansielle forpligtelser.

12.7 Afkastkrav til egenkapitalen

Ejernes afkastkrav til afkastet af deres investering kan beregnes ud fra Capital Asset Pricing Model-

len. Denne skrives som:

re = rf + β[E(rm) – rf]

hvor

re = ejernes afkastkrav

rf = risikofri rente

β = beta 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

E(rm) – rf = markedets risikopræmie

CAPM-modellen siger, at det forventede afkast på en investering er lig med det risikofri afkast til-

lagt en risikopræmie124. Elementerne i beregningen af ejernes afkastkrav vil blive gennemgået i

nedenstående afsnit.

12.8 Beta

”For alle aktier gælder, at større risiko – målt ved beta – kompenseres ved tilsvarende større risiko-

præmie. Beta er et relativt risikomål”125.

Ved en beta på 1, vurderes risikoen at være på samme niveau, som markedet generelt. Ved en beta

større end 0 og mindre end 1 vurderes mindre risiko end markedsporteføljen. Ved en beta større end

1 er risikoen større end markedsporteføljen. En beta på 0 anses for en risikofri investering.

124 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 53
125 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 52
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Beta kan fastsættes på forskellige måder, blandt andet via en simpel regressionsmodel, med aktiens

afkast som den afhængige variabel og aktieafkastet på aktieindekset som den uafhængige variabel.

Alternativt kan der gøres brug af en common sense-metode, hvor der foretages en kvalitativ vurde-

ring af virksomhedens samlede risiko.

Til at fastsætte beta i vores værdiansættelse har vi valgt at tage udgangspunkt i Aswath Damodar-

an’s indeks for betaværdier for industrien ”Beverage”. Indekset bliver løbende opdateret, og i in-

dekset for ”Beverage” indgår 35 firmaer. Den gennemsnitlige beta for branchen er beregnet til 0,95,

hvilket vi har anvendt i vores beregning. Indekset er senest opdateret i januar 2013126.

Aswath Damodaran er professor på New Yorks Universitet i Corporate Finance og Equity Valutati-

on. Han har skrevet adskillige bøger om værdiansættelse og er international anerkendt for sin viden

indenfor sit felt127. Qua hans store erfaring og uafhængighed vurderes hans antagelser rimelige.

Driftsmæssig Finansiel Samlet risiko Beta-værdi

Lav Lav Meget lav 0,4-0,6

Lav Neutral Lav 0,6-0,85

Lav Høj Neutral 0,85-1,15

Neutral Lav Lav 0,6-0,85

Neutral Neutral Neutral 0,85-1,15

Neutral Høj Høj 1,15-1,4

Høj Lav Neutral 0,85-1,15

Høj Neutral Høj 1,15-1,4

Høj Høj Meget høj 1,4+

Egen tilvirkning udfra Regnskabsanalyse for beslutningstagere,

Thomas Plenborg og Christian Petersen

Ovenfor ses Petersen og Plenborgs vurdering af risikovurdering i forhold til beta værdi128. Det blev

konkluderet i risikoanalysen, at den samlede risiko for Royal Unibrew er neutral. Petersen og Plen-

borg vurderer, at betaværdien for en neutral risiko er i intervallet 0,85-1,15. Den anvendte betaværdi

på 0,95 vurderes på baggrund heraf forsvarlig.

126 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

127 http://en.wikipedia.org/wiki/Aswath_Damodaran
128 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Thomas Plenborg og Christian Petersen, side 239
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12.9 Risikofri rente

En risikofri rente betyder den rente, investor får ved en investering uden risiko. Sådan en investe-

ring findes ikke, da der altid vil være en vis risiko ved at investere.

Idet en risikofri rente er et rent teoretisk begreb, vil den risikofri rente blive fastsat ud fra investe-

ringer, som er så godt som risikofrie.

Danmark har under finanskrisen og den efterfølgende recession været omtalt som en såkaldt ”sikker

havn” for investeringer129. Dette har betydet, at udenlandske investorer i stor stil har opkøbt danske

statsobligationer, hvilket har resulteret i, at renterne i Danmark er blevet presset langt ned.

I praksis anvendes den toneangivende 10-årige danske statsobligation som den risikofrie rente130.

Der er i opgaven taget udgangspunkt i renten på den 10-årige danske statsobligation. Denne udgør

jf. Danmarks Statistik ultimo februar 2013 1,21 % 131.

12.10 Risikopræmien på markedet

Efter fastsættelse af beta værdi og den risikofrie rente skal der kigges nærmere på risikopræmien på

markedet. Risikopræmien på markedet er den kompensation, som investorerne kræver for at inve-

stere i aktien. Risikopræmien fastsættes som forskellen mellem det forventede afkast på markedet

og den risikofrie rente.

PWC har i 2012 har foretaget en undersøgelse af risikopræmien på markedet132. Heraf fandtes, at

den gennemsnitlige risikopræmie blev opgjort til 5,1 %. Den anvendte risikopræmie, som er fundet

blandt 24 respondenter fra investeringsbanker, corporate finance-rådgivere, PE-fonde m.fl., ligger i

spændet mellem 4 % og 6,5 %. Der er på baggrund af ovenstående valgt en risikopræmie på 5 %.

Grundet det meget lave renteniveau, som præger Danmark i disse år og de deraf meget lave renter

på danske statsobligationer, er der diskussioner om, hvorvidt der bør justeres på afkastkravet. Dette

spørgsmål indgår også i undersøgelsen fra PWC.

Størstedelen af de 24 respondenter fordeler sig i to grupper – en gruppe, som ikke anvender noget

”krisetillæg” og en gruppe, som anvender et ”krisetillæg” på mellem 1,5 % og 6 %.

129http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2013/03/19/obligationer-middag-investorerne-soeger-stadig-sikker-

havn/12254429

130 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 51

131 Bilag 21
132 ”Miniundersøgelse – Prisfastsættelse på det danske aktiemarked” 29. november 2012, PWC.
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Deloittes Financial Advisory Services, som er Deloitte Danmarks afdeling for værdiansættelse af

virksomheder, anvender et krisetillæg på 1-3 %133. Ud fra ovenstående er der i værdiansættelsen

anvendt et krisetillæg på 2 %, som er tillagt i markedsrisikopræmien. Dette har 30 % af responden-

terne i PWC’s undersøgelse gjort.

12.11 CAPM

Vi har nu gennemgået modeller og metoder til fastsættelse af afkastkravet, og kan dermed konklu-

dere på fastsættelsesmetoden, og dermed spørgsmål fem i problemformuleringen.

 Hvorledes estimeres afkastkravet for Royal Unibrew?

Med ovenstående faktorer bestemt, kan ejernes afkastkrav nu bestemmes.

Re= 1,21 % + 0,95 * 7 % = 7,86 %.

12.12 Opgørelse af långivernes afkastkrav og kapitalstruktur

Långivernes afkastkrav er den omkostning, der betales for lån.

Royal Unibrews kapitalstruktur er ifølge ledelsen hensigtsmæssig134 og ligger indenfor målsætnin-

gen om, at egenkapitalen skal udgøre mindst 30 % af balancen, og den rentebærende gæld ikke må

overstige 2,5 gange EBITDA. På baggrund heraf må de omkostninger, virksomheden har haft til

gæld i 2012, være et godt billede på renteomkostningerne fremover.

De netto finansielle omkostninger over de gennemsnitlige finansielle forpligtelser har jf. regnskabs-

analysen været 5,62 %. Dette er på efter-skat basis. Den danske selskabsskatteprocent er for nuvæ-

rende 25 %, hvorfor denne procent anvendes. Dette giver før-skat gældsomkostninger på 7,5 %,

hvilket er anvendt i værdiansættelsen.

12.13 Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)

På baggrund af de ovenstående oplysninger, er de gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger eller

Rwacc opgjort til 7,63 %.

133 Internt notat fra Deloitte Financial Advisory Services “Praktisk gennemgang og overvejelser ved opgørelse af det

vægtede gennemsnitlige afkastkrav (WACC) under likviditetskrisen”
134 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 11+12
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Risikofri rente 1,21 %

Beta 0,95

Markedsrisikopræmie + "krisetillæg" 7,00 %

Før skat gældsomkostninger 7,50 %

Skattesats 25 %

Markedsværdi af egenkapital 3.033.334

Netto finansielle forpligtelser 354.849

Ek-andel 0,895269

Re 7,86 %

Rd 5,62 %

Wacc 7,63 %

12.14 Estimering af vækstrate i terminalperioden

Et vigtigt element i værdiansættelse med DCF-modellen er et estimat af vækstraten i terminalperio-

den.

For at skulle udarbejde en præcis værdiansættelse af Royal Unibrew, burde der foretages budgette-

ring for alle fremtidige perioder. Dette er ikke muligt i praksis, idet det ville være en stor fejlkilde.

Derfor samles de fremtidige perioder i én periode og budgetteres ens. Dette kaldes terminalperio-

den. Terminalperioden er en periode, hvor det forventes, at selskabet vil opnå en stabil vækst. Ter-

minalperioden indtræffer efter den sidste periode, hvor der foretages aktiv budgettering.

I nærværende værdiansættelsesopgave er terminalperioden sat til efter det 5. år. 5 år er anvendt,

fordi det er den typiske periode, der kan budgetteres. Herefter forventes der en organisk og samlet

vækst svarende til den samlede vækst i samfundet. Det er dog vigtigt, at væksten i terminalperioden

ikke overstiger den samlede vækst, idet virksomheden en gang i fremtiden vil udgøre hele økono-

mien135.

Vækstfaktoren i terminalperioden er vurderet til 2,0 %. Dette er vurderet på baggrund af det nuvæ-

rende realrenteniveau, som er omkring 0 %136. Væksten i samfundet bliver således den langsigtede

inflation. Denne forventes at være i niveauet 1,5-2 % på længere sigt. Der tages derfor udgangs-

punkt i en vækst på 2,00 %.

Jf. bilag 24 har inflationen i Danmark ligget omkring 2,0 % i snit de seneste 10 år, hvorfor denne

vækst i terminalperioden vurderes ok.

135 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen 3. udgave, side 320
136 Bilag 22
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Vækstraten i terminalperioden er selvfølgelig forbundet med stor usikkerhed, idet der forudses mere

end 5 år ud i fremtiden. Denne usikkerhed vil blive berørt i det følgende afsnit om følsomhedsana-

lyse af WACC og væksten i terminalperioden.

12.15 Estimat af værdien af Royal Unibrew

Det er nu tid til at sammenfatte ovenstående analyser og forudsætninger til et værdiestimat af Royal

Unibrew.

Kopi af beregning af værdi findes i bilag 23.

Vi har foretaget en beregning af værdiestimatet via DCF-modellen, og kan dermed estimere værdi-

en af Royal Unibrew på baggrund af hovedopgavens analyser og forudsætninger.

 Hvad estimerer vi værdien af Royal Unibrew til på baggrund af hovedopgavens analyser og

forudsætninger?

Som det ses af ovenstående tabel fås en egenkapitalværdi på 5.376.358.000 kr. efter netto finansiel-

le forpligtelser er trukket fra. Det er givet i årsrapporten, at der er en aktiekapital på 105.700.000

kr., fordelt på aktier af 10 kr. pr. stk.137. Dette giver 10.570.000 aktier. Via aktietilbagekøbsprogram

har Royal Unibrew erhvervet 382.948 egne aktier pr. 31. december 2012138. Der er altså 10.187.052

aktier i handlen. Værdien af Royal Unibrew bliver ifølge vores estimat 5.376.358.000 / 10.187.052

= 528 kr. pr. aktie.

Royal Unibrews årsrapport for 2012 blev offentliggjort den 7. marts 2013139. For at aktiemarkedet

skal have tid til at læse årsrapporten og gøre deres tanker om denne, har vi ventet til den 14. marts

2013 med at sammenligne aktiekurser. Den 14. marts 2013 var lukkekursen på Royal Unibrew akti-

en 520 kr. pr. aktie140. Dette ligger altså 8 kr. eller 1,5 % fra værdiestimatet i denne afhandling.

I afsnittet om følsomhedsanalyse vil vi komme ind på usikkerheder vedrørende værdiansættelsen af

Royal Unibrew.

137 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 63

138 Royal Unibrew årsrapport 2012, side 91

139 http://investor.dk.royalunibrew.com/financials.cfm
140 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/royal-unibrew/495823/historik
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13. Følsomhedsanalyse

Som nævnt i indledningen foretages værdiansættelse på baggrund af skøn og på baggrund af fastsat-

te forudsætninger. I de forrige afsnit har vi gennemgået og redegjort for vores fastsættelse af

WACC og væksten i terminalperioden. Både WACCen og væksten i terminalperioden har en stor

påvirkning på beregningen af aktiekursen, som det ses af nedenstående tabel.

Såfremt WACCen holdes konstant og væksten i terminalperioden ændres fra 2,00 % til 2,10 %, vil

estimeringen af aktiekursen stige med 6 kroner. Som det kan ses af tabellen, vil en ændring på 0,10

procentpoint i væksten i terminalperioden medføre, at estimeringen af aktiekursen ændres med 6

kroner.

Såfremt væksten i terminalperioden holdes konstant og WACCen ændres med 0,25 procentpoint,

fra 7,6258 % til 7,858 %, vil estimeringen af aktiekursen falde med 24 kroner. Som det kan ses af

tabellen, vil en ændring på 0,25 procentpoint i WACCen medføre relativt store ændringer til estime-

ringen af aktiekursen. Ud fra tabellen kan det ligeledes udledes, at ændringen i værdiestimatet på-

virkes mere af ændringer i WACCen end af ændringer i væksten i terminalperioden.

13.1 Effekten af kapitalstrukturen

Som omtalt i vores PEST-analyse, i afsnit 4, udgjorde Royal Unibrews rentebærende gæld 321 mio.

kr. pr. 31.12.2012, med en bruttogæld til realkreditinstitutter på 594 mio. kr. Selskabets strategi for

gældssætning er, at virksomheden ønsker at have mulighederne for at agere på ændringer i marke-

det, men samtidig ønsker virksomheden at være uafhængig af bankerne. Yderligere har virksomhe-
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den en målsætning om, at gælden maksimalt må udgøre 2,5 EBITDA med en egenkapitalandel på

minimum 30 % 141. Den nettorentebærende gæld udgjorde pr. 31.12.2012 0,5 gange af EBITDA142.

Som det fremgår af vores afsnit om regnskabsanalyse, afsnit 10, tjener Royal Unibrew penge på at

arbejde med gæld. Såfremt SPRED fremadrettet kan holdes positivt, kan det fortsat betale sig for

Royal Unibrew at arbejde med gæld.

Ud fra ledelsens strategi om at holde en gældssætning på under 2,5 gange EBITDA har Royal

Unibrew mulighed for at øge aktiviteten ved at optage gæld. Effekten på WACCen er ikke væsent-

lig, hvilket effekten heller ikke er på værdiestimatet. Forøges før-skat gældsomkostninger med 0,25

procent point, til 7,75 %, vil WACCen stige fra 7,6258 % til 7,6456 %, og værdiestimatet vil falde

fra 528 kr. til 526 kr. Årsagen til den lille effekt er den store egenkapitalandel.

13.2 Effekten af ændringer i beregning af MVE

I beregningen af MVE indgår den risikofrie rente, beta, finanskrisetillæg og den bogførte værdi af

egenkapitalen.

Som omtalt i vores afsnit om værdiansættelse, i afsnit 13, har vi valgt at indarbejde et yderligere

risikotillæg, et ”finanskrisetillæg” på 2 %. Årsagen til dette er notater fra Deloitte og PWC omkring

værdiansættelse i krisetider.

Tillægget har en stor effekt på beregningen af WACC og dermed også på værdiestimatet. Fjernes

tillægget, vil WACCen falde, og dermed vil værdiestimatet stige. Ændres tillægget, som i de øvrige

simuleringer, med 0,25 procentpoint, til 1,75, er effekten lille. WACCen falder til 7,6001 % og

værdiestimatet stiger med 2 kr.

Beta er fastsat i vores afsnit om værdiansættelse, med udgangspunkt i Aswath Damodarans indeks

og Plenborg og Petersens tabel. I vores simulering har vi ændret beta fra 0,95 til 1,0. I simuleringen

stiger WACCen til 7,9337 %, og værdiestimatet falder til 498 kr.

141 Royal Unibrews årsrapport 2012, side 12
142 Royal Unibrews årsrapport 2012, side 6
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13.3 Delkonklusion – følsomhedsberegning

Ud fra vores simulering af ændringer i de variable i værdiansættelsesmodellen, kan vi konstatere, at

ændringer i WACC har en større effekt på værdiestimatet end ændringer i værksten i terminalperio-

den. Forøges anvendelse af fremmedfinansieringen, vil dette ikke have en væsentlig påvirkning på

værdiestimatet, da egenkapitalsandelen på nuværende tidspunkt udgør en væsentlig andel. Foretages

der ændringer i finanskrisetillægget, vil effekten ligeledes ikke være lille.

14. Konklusion

Hovedopgavens formål er at besvare problemformuleringen, om aktiekursen for Royal Unibrew i

perioden 7.3.2013 – 14.3.2013 er over- eller undervurderet.

For at besvare spørgsmålet har vi foretaget en række analyser af Royal Unibrew.

Vi har analyseret interne og eksterne forhold som påvirker virksomheden. I forbindelse med PEST-

analysen konkluderede vi, at Royal Unibrew er påvirket af politisk fastsatte aldersgrænser og afgif-

ter, og økonomiske forhold som høj arbejdsløshed og økonomisk afmatning. Vi har analyseret sam-

fundets sociokulturelle forhold og kan konstatere, at befolkningsudviklingen i Vesten vil have en

negativ påvirkning på Royal Unibrew, hvorimod væksten på maltmarkeder vil have en positiv på-

virkning. Vi kan ud fra analysen konkludere, at de nævnte forhold har en påvirkning på Royal

Unibrew nu og i fremtiden.

Vi har analyseret forholdene i ølbranchen i Danmark via en Porters Five Forces. I forbindelse med

analysen kan vi konstatere, at Royal Unibrew i høj grad er påvirket af substituerende produkter så

som vin. Vi kan yderligere konstatere, at konkurrenceintensiteten i branchen er høj, hvorimod for-

handlingsstyrken fra leverandører og kunder er lav, og truslen fra nye aktører er lav.

Vi har analyseret Royal Unibrews produktmiks via en Boston-Matrix. I forbindelse med analysen

kan vi konstatere, at virksomheden står stærkt på hjemmemarkedet. Flere af virksomhedens produk-

ter ligger i top 3 indenfor deres produktkategorier, samt at virksomheden har flere produkter er vur-

deret som cash cows.

Vi har analyseret Royal Unibrews konkurrencestrategi og vækstrategier via Porters generiske kon-

kurrencestrategier og Ansoff’s vækstmatrix. Vi kan konstatere, at virksomheden hovedsageligt har
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anvendt differentiering som konkurrencestrategi, via stærke brands. Vi kan konstatere, at Royal

Unibrew har anvendt markedspenetrering og produktudvikling.

Vi har foretaget en analyse af virksomhedens seneste offentliggjorte årsregnskaber. Vi kan konsta-

tere, at Royal Unibrew siden 2008 har optimeret forretningen og forbedret forrentningen af egenka-

pital. Udviklingen skyldes en væsentlig forbedring i driftsoverskuddet, en nedbringelse af netto

driftsaktiver, en nedbringelse af netto rentebærende gæld, samtidigt med at virksomheden er be-

gyndt at tjene penge på at arbejde med gæld.

Vi har foretaget en risikoanalyse af Royal Unibrew. Vi kan konstatere, at virksomhedens finansielle

og driftmæssige risici vurderes at være neutrale.

For at kunne foretage en værdiansættelse af Royal Unibrew har vi opstillet budgetter på baggrund af

vores strategiske og finansielle analyser. Budgetteringen er foretaget for forventet salgsvækst,

driftsoverskud, andet driftsoverskud og kerne AOH, i budgetperioden 2013 – 2017.

For at kunne vurdere investors afkastkrav har vi anvendt CAPM. Vi har fastsat beta med udgangs-

punkt i Aswath Damodaran’s og Petersen & Plenborg’s indeks, som er vurderet til neutral. Den

risikofrie rente er fastsat på baggrund af rente på den 10-årige danske statsobligation. Risikopræmi-

en er den kompensation, som investor skal have for at investere i aktien, og er fastsat på baggrund

af en undersøgelse foretaget af PWC i 2012. Udover risikopræmien har vi tillagt et finanskrisetil-

læg. Tillægget er tilføjet på baggrund af informationer modtaget fra Deloitte og PWC. Vækstraten i

terminalperioden er fastsat på baggrund af den historiske inflation.

Til at værdiansætte Royal Unibrew har vi anvendt en DCF-model, hvor de forventede fremtidige

pengestrømme er tilbagediskonteret til nutidsværdi. Aktiekursen i vores værdiansættelsesmodel er

528 kr.

Værdiansættelse er ikke en eksakt videnskab, og værdien på 528 kr. kan derfor ikke opfattes som et

facit, og at det er det aktiekursen burde være. I modellen indgår der mange skøn, flere på baggrund

af analyserne. For at vise effekten af ændringer i de variable, har vi foretaget en følsomhedsanalyse.
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Analysen viste, at omsætningsvæksten i terminalperioden og ændringen i WACC har stor effekt på

værdiestimatet.

15. Perspektivering
Siden vi afsluttede vores skriveproces den 1. april 2013 er der foretaget flere politiske beslutninger,

som kan have en fremtidig indflydelse på Royal Unibrew. Regeringen har vedtaget Vækstplanen,

som vil sænke selskabsskatten og ølafgiften, samt afskaffe sodavandsafgiften.

Den 30. april 2013 offentliggjorde Royal Unibrew sin delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til

31. marts 2013. Den 29. april 2013 lukkede aktiekursen i 530 kr., 2 kr. over vores estimat. I perio-

den fra 29.4 til 2.5 har gennemsnitkursen været 518 kr. pr. aktie, altså 10 kr. lavere end vores esti-

mat.

Sammenlignet med samme periode sidste år, er EBIT steget med 5 mio. kr., som følge af øget ef-

fektivitet. Nettoomsætningen steg med 3 % og volumen med 8 %, hvilket hovedsageligt skyldes

vækst i maltmarkederne. Selskabet forventer at målsætningen for 2013 indfries. Udviklingen i net-

toomsætningen kan ikke ses som en forventning til udviklingen for året, jf. side 4 i delårsrapporten,

da vintersæsonen ikke er sammenlignelig med resten af året, indtjeningen er ligeledes lavere end de

andre kvartaler. Væksten i perioden er henholdsvis 1,4 % for Vesteuropa, 12,5 % for Østeuropa og

35 % for maltdrikke målt i afsætning. Mål i vækst i mio. DKK udgør Vesteuropa -1,4, Østeuropa

15,1 og Maltdrikke -11,6. Der forventes fortsat en tocifret vækst i Maltdrikke143.

Det er på baggrund af ovenstående svært for os at vurdere, om vores budgettering er over- eller un-

dervurderet. Q1 er generelt et stille kvartal for Royal Unibrew, idet deres højsæson er Q2 og Q3.

For at få en bedre indikation af om vores budgettering har været realistisk, vil delårsrapporten for

Q1-Q3 2013 først rigtigt afsløre dette.

143 http://investor.dk.royalunibrew.com/eventdetail.cfm?EventID=118225
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